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5~

LEGISLATURA:

1

Votação. em turno

Votação, em turno único, do Pro~
jet,o de Decl'eto Legls!at1vo nO 40, de ieto de - _ecreto LEHJ.<: a.~l"O 119 14, de
PRESlDf.:NCIA DO SR. GlilDO 963, originário da Câmara dos Depu_ 1963 (n9 5-B, de 19f:1 -., Câmara),
1I'l01ll1)(1\.
1;0.<1,. (n.' 7-A, de 1963, na Casa de quo aprovJ. 00 textos da. COnvenção
\o 14
e L! minutos 'r' :!;:m) C:.'Ua aprova a Convençlio :-elat'vll a nro+eçâo do~ t" ..,.,,,"H,'l :'0aeh:!l'-se p::-f'Sentes ,\1 SenhOI"~ única sôbre Entorpc-centes., assinada reg contra radiações IonIzantes, adoem _,Tova York, a 30 de mal'ç.o de 1961, tada. pela Conferência Inte~'nacional
Se....-:u:lores:
tendo Pareceres, sob ns, 806 B. 808, de do Trabalho em Genebra, e da conVivaN.i) Lima..
1963 elas Comissões de: constituit;fio venção ~ ara revisão parcial üas ConEdmJ.C4 Le y.
e Jú.stif;a, pela con.stit.ucíona-lida.de e venç'ões adotadM pele mesma ConJoaq !!m Par .... te.
unctiClO.ade; Relações Extenores~ fa~ ferência, tendo
Menezes Pimentel.
i voráYel e Saúde, favorável.
Waltr--~o GU.!1e...
pareceres favorá.veis, sob númer.')!'
~rmirh de :\ioraes:
842. 843, 844 e 845, de 1963": das Co
4
ÚRico, doi) - ) .

t""..

A:oy'~o

de

C~"',=\'alho.

Josa?~,,,.t Ma~'lt:bo.

:nts:;ões

Vow.ção, em turno umco, do Pro·
jet.o de .uel da Canura n v 112, \(n,9 3.403- B-61, na. çasa. de origem>
que l'eveaC ao servico Ati\'o do EXêl'..
ciÍo(\. ") .T:me..lte Coronel Rubens R!be1 ..
o com- t:O dOs sàntoS. e .dA. (~)Utras, pN:iv1dên..

11
Vota.ção, em turno único. do Pro-Jeto de ResoJução n9 1 de lV/H ~e
autoria da Comis.são Dlretora (lua
aposenta a Taqulgrafa .. aevLsür,l >\1cmda 'I'rivc'lmo, no ca.rg'o dt" U1:'
:lo.
PL-1, do Quadro da Secretaria do Se ..
nado Feaeral.
12
Votação, em turno ÚUlCQ do p~(}.o
iet;o de DecreCo Leg!S!atlvo nQ- .{J ue
1963, origi.nano da Câmara ";.l.: II"C',:'.
tados {D.1f 161-A-62, na Casa de 0::1-~em) que aprova o texto do Acor'JO
que lnst!tui o Centro Lat!no~Amen ..
cano de Ftslca, asslDado pelo 8 <6!<il
e vários patses, no RIO de Janeiro, a
26 de m.H'Ço de ]962. tendo P:l 'tce.
re" favQrave1s ~ob n.'I.: BJ9 820 ti?1
d 822, de 1903, das Com:s.sõ:,,"o'
(JP.I
ConstitUição e Justiça, de &Ju:-açãt f)
Cultura de Relaçoes E>;.terior~s t; (1~
Finanças,
.
13
Votação em turno l1nioo. d1 tir'~
querimento n Q. f), de 1961, ;>,,10 (,tua, o
.3elll)or SeI?ador MeJ'" Braga .. , I'r·j'!i.
a transcriçao no:;; Ana 8 co Sen'1<jn da
declaração feita pelo General A:bl~10
Silva Presldente da Petrobrás s '\ .•
em caráter oficial e publicada em :s
de Janeiro do ano em cur:;o.
14
Votação, em turno único, do Rg..
querimento n" 7, de 1964, pelo .nal
o Senhor Senador Melo Braga "ui!....
cita a transcrição, nOg AneJ,s -:0 Se..
nado, de entrevista do neneral f\lbi ...
no Silva, Preslde:nt~ ds 2e-~!'oorás S A.
publico da. em 25 de jJne1rQ do anl)
em curso
,Encerra-se a reunião à,o;' 14 lw1"as 8
35 minutos,)

- de Constituição • Justfc;a;
l"lllnto Milll...-,
Gcid) Mondi ... \
- de Leg1.slação Social:
1>1em 1e Sá.
- de Relações Exteriores; e
O S'R,. PRESIDEXTE:
- de Sauàe.
A lls"a de 'p "p.5ença t.C l-".$a
8
pa,recimento de, a.penas 11 Srs. se-. cla.ILWll,.qO, !,G.1"~C.~Te;.s... f~VOTávefS sob
VotaçãO, em turno único, do Requenadort:3. Não 'ttá númat-o para a o,~ ns. St4 e 885, de 1963 das ComLsabertu oi dos trabalhos.
slles de Se{/UTança NacíOnal'e de Fi- rimento nQ 4, de HI64, em que o Se~
nanças •.
nador 'Vasconcelos Tórres solicitá
Vou t:.~('erra.r a pre'f,";:t,e reu~iã.l.
ttanscríção dOS Ana.is do Senado da
c1e.;i~nt.'lC1(, p~. a. pró'.1mfl se.ssao :t
carta. pela qual o Senhor PresidcntR
fiegum,a
Votação; em turno único, do Re- da Repúbl1ca convidou o Presidente
ORDEM DO DIA
querlmento n,Q 1,205. de 1963, pelo .da República Francesa para vtsitar
Sessão de 2 de m.arço de 1964
Qual Os tienhores 'Senadores Arliu! o Brasil, e da respectJva resposta~
VirgiUo \'L1der do PI'B), Barros Car~
9
(Segunda-feira.)
valho (Lider I"~ Maio,ria) e LÍllo de
Vota.çâo
Matto,s .(Lfd!r do BlOCO das Pequena,s
Votação em turno único, do Re1
Rep~e::-lnt:JcO~j
,>o;:~ltam o urgênç!8. IqUerlmenw n~ 3, ae 1964, peto qua·1 e~
llOS têrmos do artl.go 326, n· 5~B, do Senhores senadores Vasconcelos TOr
votaçã.r, em turno únieo. do Pro. Regimento Interno, p.:a o ProJeto de res {Lider da Maioria.. em exerclcio),
Jeto de Decreto Legislativo n9 29. de Decreto Le~~at1vo n,Q 44, de 1963 -que Slgefredo Pacheco (Lider do PSD)
1963 (n,9 23-A-3, na Casa de origem) con;:oed~ :tmstz.a aos membras da FOr- em exercício) e Aurélio Vianna {Líder
)rova. O AcOrdo Básj.co de Co~ ça. .P,91Iclal do Rio Grande do Nmre. do Blocjl das P€quenas Repre~ent.a
opera: ~, Técnica entre Ôs Estados
ções em cxerc1ciol solicitam urgênc:a
"Unidos do BrasU e Israel. conctuldo
S
no.s têrmos do tw:t1go 326. u. 9 5-C, do
-em Recife, em 12 de março de 1962,
~
Regimento InMrno, para o Projeto de
tendo Pareceres favoráveis sob núme. V.:~açao. em _ pl'1meuo r.urno, do Lp-! da CâmaI'Q nO 127, de 1963, que
rOa 799 BOO 801 c 8UZ, de 1963, das ll'OJeto_. de Lei do Senado, nO 83, de dispõe sObre a remuneraçl\.o de proCo!
1: de Oo-nstttuição 8 Justiça; -'-~~
~ autoria do Senhor senador flSsionai s d1plomados em Engenharia
Expediente Despachado
de Relações 'Exteriores; de, Educação A .dr VlrgIlio) que dispõe sôbl'e ln- Arquitet.ura e em AgronOrnla.
e CultU1'Cl e de Finanças.
den1zação a. ser conceãJda, em caso
10
MENSAG·EM n.!! 40-64, do Senhor
de rescisão 110 contra... de trabalho
Presidenre da República, nos· segu:r!t.es
:I
sem justa ~:lUsa, entes do empregado Votação, em primeiro turno, do Pro. têrmos:
Vota:'iQ, em segundo turno, do Pro-.
:'~ar <) penodo de doze meses Jeto de Lei do Senado, nQ 137, de .,
jeta de Lei do Senado nQ 4, de 1960, d~
viço, e dá outras providênci~ 1963, de autolia do Senhor Senado!
Mensagem n9 40, de 1964
que ,autoriza o pod.er Executivo a emi_ l~ndo pareceres sob Os ns, 743 e 744, Martin..<; Jünior que outorlza o Poder
()I' 31/64. NA PRESlDi:)lCIA DA
tir selos comemorativos do clnqUen- {I- 1:63, da.o; Com!ssões de: constJ~ Executivo a emitir selos com€morstl ..
REpúBLICA)
enai'lo da. .funçf.o de. prejgzig 'o "AI~ "u l - ? e 3'.;.;:'"';a, f2:VDr~vel com Q VOs do centenâ,rio da A.~socjação Coit;) Sol1mõ~", tendo parecer n9, 855, em-enda que oferece de n. 9 l~CJ, e de merdal do Pará, tt>ndo parecere~ fa~
Senhores Membros do Senado
de 1963. da Comissão de Redação L2~' lação ... oe " fr1"'orâvel ao pl'oje- VOf:lVC1S sob os ns 153 F- 759 de 1963
,hdertU:
~- '--"1do
l'edaçà\i do vencido €.....J t.o e à. ctlen-dn da COlufssão ãe Cons- d.as Comi.ssôes de con.,t·auiçá-o e Jl1S~
Je l'\~rdo c.'''r o )i~ca.lQ con·<;t;~..
11;) turno.
--; -_..__ ._~._~ Wtu1çAo ~ Justiça..
tlça e de Finanças,
~tucl?n{l.l. tenho a honda de submeter

qUe

'--S:

/
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A apravaç:lO de VOESOS Excelências a
designação qIle desejo fazer do SenhJ' "3\'ll'io Ri- eira d,: C~n'aJ.ho
OCU;'Rl1'i,) de c lrp-o de \i.dstro ,'~
Pri,neL4 CIH.s.s8 da ':!i.l",e-'l'a {e, ~~
pl.Jmaro, do QuaC:ro dI:) re--~oal, .r>a·te ?er,i~;mente, do "'1:.1. ~tério ri'.•,;
Re~-:..çõe~ Exterh:-es, Pl .• " EXel'tct'
fl
lun:;ão clt- Em),l'xador i"xt,raordl ~{I"
rio f.' P.J';nipote'j{'!ário ,'O B~'asil jU"1to tl() ("3ív-êl'no 1.0 Re\t,u (I(J. Marl'(\co;; no~ têrmo: dos alt'g',:" 22 e n
da Lei no 3.91', de .iA de Julho je
1961.
i'
O~ mj\:ito5 do Senh!)!' f:Sylvio
Bj
be~'o ;l.e rarva.!u que m~ .nduzil'':t''l
6- escolhe-lo para o desempenho dessa
ele 'frfl.a fUllÇão COnst'lnl da alle... a
!in.i )roo.'wão do U;niswri'l d&s Re~:.·
çõc.: E"<feriores,
B~·asHi.~\
em "1 de levtreiro Je
1964. - João Belchior Marques Gnu·
fan:.

DlARIO DO CONCRESSO NACIONAL
1

(Seção 11)

Março de 1964
16, do Regimenw Interno, promulgo
, n9
a. seguinte
~

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO.DE IMPRENSA NACIONAL

RESOLUÇAO N' "'" DE 1963
Al~era o Regimento Interno do
Senado Federal.

J

.
ClIR.:TOfl· GERAL

ALEEf<,~)

"\

DE BRITO PEREIRA

Pf..'~.'CAç61t!

CHe."'E DA .. itç.lo 0111 Rl!oiç:l0

MURILO 'FERRÉIRA AL VES

FLORIANO GUIMARAes

CHJ:FII! 00 'S5AVIÇO Olt

1

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO li

Impr8S60 nu oficinu (lo Departamento ele Imprensa Nacional
BRASíLIA

ASSINA'l:UIIAS
JlEPAR'l:IÇOES E PARTICULARES

Art.. 19 O REgimento Interno do Se ..
nado Federal palS,sa a' v1gorar com os
seguintes acréscimos:
"'Art, 391. "É })foibido o pOTte de
arma, de qualquer e.spécie, no edi ..
fício do Senado.
§ lQ Ó~ membro d-o congresso :Sa ...
eional. ao ingressar nO edifício do Se ..
nado tendo- arma em seu poder, dela
fa.rá entrega, mediante recibo, no lo...
cal designado pela Comissão Dire~
tora, a funcionárió por esta incumbi...
da. de guardá-la.
Art. 397-.'\. O desrespeito ao 'que
art. 397 desta .Rlesoluçao estabel€lCe
constitui falta de d-ecôro parlamen...

fUNCIONÁRIOS

~

tal'.

~'

:::URRr~tJLUM·\irTAE

Art, 391-B. A ComisSão Diretora.
Capital e Interior
Capital e Interior
deSignarã ,no início de cada_ sessão
Em'r;{xador C!ylvio !.i.':(lro I de
50,00 Semestre ............. Cr$
39,00 legis:ativa, dois de seus membros_ efe.
Semestre ........... .
.:1urt<alh.,;
tivos para, como Correged<lr e COr_
96,00
Ano
Cr$
'
"
76,00
regedor substituto, se 1·espoD1sabili...
1 O E!n'oai.{.~àOT ~'Jh o Ribf': '0 lno
zarem- pela. supervisão da observân ..
de carvalho, nasceu no Rio d.e JaExterior
Exterior
cia do di.spasto no art, 397.
Deu'o, ~nJ 5 de .-.gõsto ele 19Q4.
2. I(W.ressQu !:a cal"I'~!:a diplomá- Ano •• :. ............. Cr$ i36,gD Ano •••••
o ••••••
Cr$ 108,00·
Parágnlfo único O poder de super.
visi(mar inclui o de revistar e de..
tica. em .932, ~ r mo CihHU; de 'f e::
ceiro. CíL.&e. Pr'JIllovkh; (' Cônsul ,~€
~ Excetuadas as para o· exterior, que serão sempre anuais, II!I
sarmar.
iSegl'nda, Classe, por m-crecimen:Cl,
Art; 397-C. Nos locais destinados
em 19B; a Prt-rneiro S~,,;retário, !lor 83SInatura~ poder-.se-âo tomar, em qua~quer êpoca, por seis meses
à unpnnsa só serão admitidos os.re .. '
antijguid~de. enl 1943, 'Rru:beu o t;í_ 'ou um ano.
present-antes d-os órgãos de publici- I
tulu dt; Cc.,nsel:.-tf'lrO em 19'49. Pro
_ A fim de p_ossihilitar a .remessaode valores acompanhados
dade, das agências telegráficas e das
movido li- Mjnistro de ~eogUnda C1::t.<;·
t'stações de telecomunicações }l!"êvia.. I
rccI'men.
to • ;:.1 ~191:/\
esclareoimentos
""uanto .. sua a:plicação, solicitamos dêem preferência
'Se. ~"
~"" me
"IJ "'''
... "
' , .
mente autorizados, pela: C01UiS'São Di... l
rMinistl1- de Pr~'neira 'J.l:):çe, 'por ll~l' à remessa por meio de cheque ou vale postal. emitidos Il favor do
retora para o exercíciO de sua pr otiguíd!.'.-:c, em lf161.
T~sour,.,iro Jo Departau'.ento de Imprensa Nacional.
~
fissão junto ao Senado:- '":"-. ~
3, Durante "na ca~re;l'(t· o Em_ Os- suplementes ts edições dos órgãos oficiais lerio fornecido's
Art. 21) 5sta Resolução entra
baixador Sylvio Ribeiro de Carva.lho aos assinantes sômente mediante soli~itação.
vig.or a partü' da sua promulgaçãO., "
exerceu as :5eguintes flll1·;ées no exterIor:
_ O custo do número atru.iado liierâ acrescido de Cr$ 0,10 " por
O SR. PRESIDEN'I'E:
-...
Cõnsul-Aójunto 'do B:t;l:.i~ em An- tx.ucicio d~cQrridQ. co-brar_se-ão mais Cr$ 0,50.
Tratando-se de matéria 'em regime"'
tuérpia. 'Cm 1934; Seglludo' r,~retáde' ur~'ê~cia, pa.Ssa-se à suo. intediata.)
rio da Embaixada do BfR;:::~l em La
aprt>claçao.
Paz, em 1934·1935;
segundo Secre~
Encarregado de Negó.:ius em La TRECHO DA ATA DA 246ª' SESSÃO,
Em diScmsão a redação fi~a1.
~
tário d'"! Embaixada. 10 Brasil em paz, em 1934; idem, em Montevideu
DA 1:). SESSAO._ LEGISLATIVA, DA
'I
Montevidéu, de 1935 a 1931; idem. da em 1935; Encarregado do Consu.1ado5[\ LEGISLATU.RA" EM 6 DE DE· .. Se nenhum dos SenhorE'"{l Senadores
(Embaixada 'do B~Mil ém T..Ln~r~, de Geral em Buenos Aires, em 1947, _
ZEl\IIDRO DE 1963, QUE Slil REPU- desejar U&ar da pala.vra) decJa,rarei
'1!14Q ~ 1943:. PrImeiro sec"eUmo da 1948 e 1949: Encarregado l"e ~~egócios' BLICA POR OMISSAO NO DIÁRIO encerrada,e, discu.ssao.
(
!EmbaIxada- ao Br~n E:11. Londres, em Monte~"idéu,_ em 1950 ~ 1&51; En·' 'DO CON9RESSO NACIONA!t Em votação.
em .1943·-1944; C~ul·AdjuIlÍ() <"1 carregado dE'; Negócios e.TI Wa:shing:SEÇÃO II _ DE 7,12.63, A PAGI·
~ ,
.... '
Erasll el!l ~uenos Alr~: ~~ 1947 a tono em- 1953 e 1954.
NA N9 3 728 '4l/o COLUNA.
Os Senl?-0res SenadoTe.:. que s. apJ'lO'1949: PrImeiro Secretano a~ Emba:."
.' ,
vam, quell'am permanec&.:'_ sentados.;
xada do Bra.sil 'em lvloiltCvideu, em
6. Na Secreta'ria de_ ~tado, Sua
••.•...•••..•.••••
(Pausa). ~ - .
.
{
- !1950: Ministro Conselh8lú) da rues- Excelência exerceu as ,5eguintes flm........... ~ •.•.-......... ••••••••••
'EStá- -aprovàda. Vai fi. protri,ulgaçãÓ •.
ma Embaixada de 1950 fi 1952; En· ções e contttsões:
.....••.•...•.•.•• : •••• : ••••••.••••:
Na-da ma.is havendo a trataJ; con-.
Chef-e do Serviço de .comunicações
Sr. 19 Secre!áno, val procede! a voco.OS Senhores Senadores para. uma
'\'üido Extraordinário e Ministro PIe·
'"i,potencl'a'rl'o do Brasl'l Jlnto R-o Go..
leltura. da- ~ yedaçao tmal do ProJeto lessã-ó extraordinãlia., amanhá, ii.s 11
,,~
em. 1.fft6', Chefe da DiV'i:.:.áo de Co· de a.soluçao n9 46 de 1963
iTêrno da costa Risa em 1952 e 19-63; municações, no mesmo ano; Chefe
. •
,.
hor"s, c0l11' s" .set;uinte
Ministro conselheiro da Embaixada da Divi,são Consular do Departamen.
E' Udo o seguinte
ORDEJ\oI PO DíA.
do Brasil em w.ashingtD'(\, de 1953 a t.o Econômico. e Consular, em 1954;'
2 d 1 63
,19~4; Cônsul-Geral do B.,'asil .m No- Cllefe do. Divisão de Passaportes <lo
Parecer n9 8 9, e 9
SeósiÍo de 7 de de:rembro de 1963
"'a Orleans. de 1956 a. lJó2; Embai- mesmo ·Dep>lrtamento. em 1956.
.
- 'Redação Final do Projeto de Re(~ábado)
xador Extraordinã.rio e PlenipotenAI! d
1~3
Extra<lrdinâria. àS 11 horas.
etário do Brasil junto ao $o"oê1'no do
'1. O Emba,ixador. SylviO Ribe-iro de
solução n9 -w, e l:I\,l '.
~
Equador, desde junho de 1962,
Carvalho,
atualmente Emooiltadar 'Relator:, Sr. Júlio Leite•• '
PROJETO DE RESOLUÇAO N' 47"
" 4. Ainda no exterior. Baa Excc- :~ft°j~~ri~o ~~~:~~O~ohC:~~d~~
A comissão apresenta li rtedação
DE 19&3
'~
aêr.cia desempenhou as segUintes co· é casado com D. Carmen de OUvei. Final dO Projeto de Resol~ção t"9 46 , . íTotação, em turno.. úni~o, do Pro.. ,
re. Carvalho, de nacionaUdade bra... de li>S'3, (lue alten. o R,eg,unen o
... jeto de Resoluçã-{)* nO 4'1, deI 1963, dq'
mIssõeS:
1.
-.
terno do Senado Federa).
autoria. de Comissão Drretora. que:
Conselheiro. da Emba,i~<lda. Espe- sl eIra..
, ,
.
Sala. das Sessões, em 5 dtt dezem- a..l>l'ova. a prisão em flagra.nte. au~
'eisl para representar o Oovêrno 'bra8. Sua. EB-::elência .é indicado peta. bro de 196B'. ~ Sebastiãd Archer. Pre- xiza. ~ formaç~ de culpa. dOB Se...~
cileiro na-s comemorações do Primei. exercer as funções de Embaixador sídente _ Julio Leite, Rela.tor _ Wq,l.. nhores Sen.adores Arnon Afonso ~
To
Centenãrio
da. Mórte liO
'
' do jredo Gttrgel.: :.J
'F'
'I es u~
~
Artigas,
em Montevidéu:
emGeneral
1950; Ex t raord
inal'io
e PI
enipotenciáno
• -'.
a.nas Melo e S'llvestre P ~c
Brasil junto ao Govêrno f.o P..-eil16 do
. >_~ __
~ '",' ",~~~,.- GÓis Monteiro; em' razão dOs· :tatos
-~__
oiattloos em sessão pJeI!il'ia de 4 d4:
Ministro Conselheiro da EmbaiXada Marrocos.
Especial à.s, SQl~nidad~s de lX)SSe do
d
9
'
Senhor Andres Mal'tine3 Trueba, secretaria de Esta<lo das R.16ções - Reda~ão Final do f.'rojeto' dê
...mbro
de 1 63 e d€tsrm!na a ,...~\
'
t
~
messa
dos
autos
do
respecti.vo
iílq-Ué
...
Presi dente Eleito. d a ReJrabltc2. Ori~ EX eríores, ,em 17 de' janeiro de 1964
Resolução
," ,rito à autoridad.e ju-diciáriã OOll):nII-. ,
ental do UrugUat, em 19&1..
- Ro"rto Barthel-R,"," Ohefe da ,~ ; ",' mo 46 d
S"" •
rente
r ~
5, O Emoo!xador Sytvio RIbeira Divisão d<> ~ssoal,
lO'
19 ~ j , \
enoenMa a sessão,"
,
de ca-rvalho exerCeu a&, seguintes
A Comj~sã·o de I:tela~õe.s Ex.~~
Faço sJI.be-r que o senado F-eàeraJ
(Encerra.-Se a sses® às 22 ~
~:~rr,ega.t~a~:._...-:--"- .,-"'" __ riores.r __ ..-""
...-.-"--- -8.P!~}1 ~_ ~u. D~ ~~. 92 ;yrt.. 4!L•.JL ~ao$ Jf iO 1~.!tl'~S:L?::-- --

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

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

~

l

0

••••
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l
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J

H

•••••••

'!........

I

A

.o

In-

,e

1

Está

\00,

"

,/

Têrça-feira 3

\)''''''0

vv

(Seção 11)

,",vNUI'<t.:5:5V NAI,;IUNA(

.l1arço de 1964

COMISSõES PERMANENTES
AORICUL TURA (7 Membros)
'l'itula.res
Eugnio Banos
IVlce·Presldente>

Part'do,
PSD

JOSé Fel1clano

P,sD

Nelson MRculan (licenciado)
Diz-lIUlt Rosado
Raul Glubert
Lopes da Co'st.a
Antônlo Carloo

t"l'B

I

PTB
PfB
UDN
'UHN

FINANÇAS (15 Membros)
TitularC5

SLlplentel,

1. AtUlio Fontana.

2. Pedro Ludovioo
1. Aarão Stelnbruch
2. vago
3. Vago
1. Daniel Krlege.r
2. João AgripInO

(Em 12 de deze mbro. de 19631

Secre:áno: Auxiliar LegiSlaUvo, PL-9, José' Ney Pas€OS Dantu.
Ft. Unrõtl,· Qua.rta.s-feiras às 16,00 hora",
Nota: Vaga 11 Presidêncla.
Titulares

Part.Hlo.3

1. Menezes Pimentel

p~u

2. LeJte. Nero
3. Bened.ito Valladares
4. Aarão Stembruch

PciD

PSD
PSD

P'l'B

PTB

Bezerra Neto
Artur Vlt'gllio
AloysIO de Carvalho

SUPlentes

P.:iD

p'r8

UDN
UON

5. aeríbnldo VIelra
1. Arg, Flgueireao' ·2. SilVIO Péricles

Qua.rtas~!e1ras

Joaqulm E?arente

UDS

o"uid" Moudm
V r sconcel00 Torres

P&D
P1""'D

Wilson Gonçalves

PSD

IJe.. Le Neto

P5D

Arg. de Figueiredo (Pres }

PTB

Bezerra Neto

PT13

t

D.x-Huit Rosado

P'!'B

Pessoa de QueIroz:
JOSé Ernllrio
Daruel Rrleger fVlee' Pres
Dinarte Mariz

PTB

3. Edmundo Levt

1. Afonso Armoa

1.
'\doLpho Ft'2ntO
2 Eurlco Rezende
3 João Agripino
4 Milton Cam;:-:u5
1. Alo}"5>!O de Canalho

UD~

ou!'!
UD"
PL

Sup.elHE"5

1. Ulle New

?SO
t'SD

2 LObão da S!]vf'.-ra

::>-:31.)

RaUl Giuberti
VIYaldo Lima tpres}
Amaury Silva dicenciadlo)
HerilJaldo Vieira
EurIcO Re-z:ende

p~,n

-\

P'f6

l. AurPlw Vianna
2 Pes,<:;o8 de Que.'oz
3 An 1onl"J JUca

h."'Ugenlo B"rt·us

p'fa
UliI\!

Ju.JO I,..el! e

f}D~

1 Lope.s dei COsta

U 0N

2

Zncanas ae

A.$:,.uJtlr:~'ài)

POLlGONO DAS S~CAS (7 Membros)
TltulB.res

!-'":Lf t'..-IO$

1WUson

Attflio Fontana

PSD

JOSe Qu!omard
JOsé El'n11rlO (V1ce-Pres.)
Nelson Maculan U.lC6ncla.do)

p:)D

PTB
P'TB

Júlio Leite

PTB

3. Melo Braga

PQJ)

Gonçalves
Ruy CarneIro (?res )
Dix:..l:lult RoSado
HerlbaJoo Vieira
.Josê Cândido
Auréllo \1lalla jVjce-Pn:s.~

Slg;efred~

Su .... ler H'<.I

de r·\GJt.'.,e:i o

l

Lt-H·f ."eto

["'ll~

J

."-\,~em,jO

P 1.r3
U~IN

e

1:)1

U.I.)''';

2

I..-! 'l:vD ae Mt'JiJ

"

Júl1u L-elte

Jl}ào

Secreb\rlo. AUXiliar LeglslaUvo PL--9 J
Reuniões' QUlntas-teiras às 1600 hUfas

U_dJI,~.

REDAÇÃO (5 Membros)
Titulares
Walfredo Gurgl}l
Sebastião Archer

_ E'ar 1jj,lo..'f
PSL
p;:3U
P'lB

I

S''':P:t'nt ..."
1 LObâ.o da ~lIVeLra
2 Jvse F·eJIC.flnu
DIX~Hult Rosado !Pres 1
1. HerlbaHJo V~f'lra
Padre Calazans ! Vlce~PI'es
(JIJ~
1 João A,,{I',pmlJ
Júl10 Leite
ODN t 2. P().~.aphat Mannro
Secretâna.: Ofic1al Leg-lslntlvo PL-8. SJ.fab Aor.thâo.
.fi,eunlões: Trças-felfa.s às 16.00 bal"!!::;.

I

RELAÇÕES EXTERIORES (11 Membros)
Titulares. .

Par'íIC!OS

PSD
.P5D
etiD
PSD
Pessoa de Que!..roz (Vlce-C'l'CSJ P'iB
Vivaldo Lima
p'rB I

I

1
2
3
4

Oscar Pa.ssos

I

3 Vago

..A.cttl!phO Franco
UDN
1. Jl-sé Cê.D.didO
Lopes da Costa
UDN
2. z.e.rlas de Asslunpção
secretárJO: Aux1Ua..r Legislativo, PL-IO. Cid Brugger.
Rtuniôt.S. rêrças-feiras àS 16,00 horas.

lPres,}

I

P'lll

Antônio CarlO;f
José Cã.ndJdo

nON

Padre Calazaos
Arnon de Melo

UDN
00)1'

UlJN

r

Menezes PimenLcl
Ruy CarneirO

Jose GUlumllrd
Vlct-onno l'~-elre

1 Argemlfo de J:o'lf;l:'Jehecro
2 AnUlJo Jusa

1.
:2.
3
4.

Da.nJel Krieger
EurIco Rezenoe
Joâ... Agr!plno

Mem de Sá.
Ca5teJon Branco.

Secretárlo: ofl01a1 Legislativo, PL~6. J. B
!Reunlões: Quintas-feIras às ~15,()-o boras.

EDUCAÇAQ E éULTURA (7 Membros)
Suplentes
1. Benedicto Va-lladarea
2. Slgefredo paoheco
1. Vago

SAúDE (5 Membro,")
TitUlares

2. Vago

Adolpho Franco

Rcuruõ::15: 'Qnarta .. tetra.s às 15,00 borM •.

n no

Ney P..l..5.su,s

Benedicto VaUadares
F'illnto MuHer
Jefferson de Agula.r
Aarão Steinbruch

MUtoD Campos
'..rDOIl de Melo
Vera de Alva.renga. M.alra.

A~"

LOpes da. Cf)'!:l

1.
2.
S.
4.

Antônio Carlos
ODN
I.
Pedro CaJazan.s (V1ce-Pres.) ODN
2.
Mem de Sá
OD:;
3
secretl1rla: Oficial Legislativo. PL-7.

[lácnecO

l'::ii)

P'l

u.narte .Ma.rLZ

Suplentes

EugniO Barros

PTB

Ed Uv1
2 Melo ,U. J.;n

Reuniões; QUlllt9ê-telras às 1ii.OO roras

JefferSQn de Aguiar
Slgetredo pacüeco
Seba.stl,l,o ArCher
Josaphat Martnho
1. oscar Famas
2. BeZel'l'3 N~to

!\rnaUJ'Y Stlva l11cenclado)

Amaury Slhu

Secretnrla: OficíaJ LegiSlatIvo. PL-7, Ve:-a de Alvarengtl Mi1ha.

Pattl.:ios
PSD
PSD

PSD
$.' PSD
P'TB

(llcenclado)

Jose GUlomard

ECONOMIA (9 Membros)

.Menezes Pimentel (pres·.)
Walfre:do Gurgel
ressoa de Queiroz

OUC'i

Antônio Carlos

/ Suplentes
Ti~uJafes
Menezes P1mentel
PSD·
1. Fllinto Muller
pedro Ludovlco 'Vlce-Pres.)
PSJ.)
2 Eugênio Barros
LlllO de Matos Ipre.sidente)
PSD
3 Heribaldo Vieira
O;)car Passos
P'l'B
1. Aarão steinbl'Uch
n'B
2. Antônio Juca
Dl);-Buit Rosado
Dinarte Mariz
ODN
L Lopea da Costa
Etmco Rezend'O
lll>N
2', Z3.ca.rJas. de Assumpção
secretária; OficIal Legislativo, PL ...3, Julleta Rlbeir odes santQa.
Reuni0eti. Qumtastelras às 10 horas.

'l'ltula.res

LlUO de Maios

Pedro LudoV1CO
Nelson Macu'nn

IlicenciadoJ
4 Auréll.O VIanna
5 Antõruo Jucá

PTB

Melo Br&a"r [RUY Carneiro lVice-p:efi )
Walfreoo Gurgel

DISTRITO FEDERAL (7 Membros)

TItulares

a

Menezes PimenteL
Attíllo Fontana

LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros)

secl'etárlo; Dr. Evarrdro Mendes Vianna, biret.orGet'al.
:ReumÓ(iJ. Quarta-feIras às 10 h-oras.

Filinto Muller tl?resldente)

E'tl~Ô't!!) B.J.D".;li

3
4.
5.
1.

P:lO

T.tulares

fiTa
Pt~N

PdC

SecretáflfJ: Auxll1ar Legislau\'o. ?L-I0. CId Brug-ger.
Reuniões: QUBrtas--fe1l'l1.s M 20 {)Q hor--es

àS 16,00 nOras.

Cattete Emhcuo

LObão da Silvelfa
Sige!redo PachecQ

Substttutos I Mem de Sá

Titulares
Dlret.üra
Auro Mow-a Andrade - Pres. PSD
CamUo Nogueira da Gama
.P1'I:I
RUI Palmeira
OON
Gilberto Marmho
PSD
AdallJerto Sena

P8D'

Lopes da C:)sta

Eur;CD R.ezende
2. Daniel K,neg:er
Milton Campos (Presidente
O'ON
3, ~oão Agdipino
secretá..'"'lo: Oficial LegiSlat.1VO. PL-8, Ronaldo Ferre1l'a DiM.
Reuni!l~:

suplentes
1 José Quioma.:-d

P:trt!-lÍos

Vicwrm" rTClre

[tineU Boanhausen

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 membros)
Jefferson de Aguiar
Ruy Carneira
L-ouâo da SilveU'a
W1lson Gonçalves
Vtce-J?residente}
Josaphat Marinbo
Amaury Silva {lICenciado)

."

421 \

..J,.,

Partidos

Pedro Ludov1co
Sigetredo Pacheco
Dix-flult Rosado IVlce-Pres)
~'pe8 da costa rPreSldente)

psD
POSD
E'TH
UDN

t\{iguel Cout.o

,.fdP

Sf.rreUt"!I"I;

iR-eWlt e.s.:

112

Supfentei

Eugênio Barros.
Waufredo Gurge1
1 Ant6nlO Juca
1 DiDa~t·e Marlz
1 Raul olubertl

AUXlJlaf Lp.,>:'o<:latlvo ~(..-10 E;d\.Hudo.Rui S1;l.fOúSI.
QUl.ntas-telraa $.i 15,00 hu~a.s.

... .,.. ..
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DIARIO 00 6ONORES8'O NAelON!I!I:
(Seção H)
','
=-";"_",,:,,~,=_,,=_c~,=_

______

,u_,

(7 Membrosr

SECURANÇA NACIONAL

Partidos \
Suplentes
PSD 1 1. RUy carneIro
PSD
2. Att1lio Fontana.
P'I'B
1. DLx-Huit Rosado

Titulares
José GU.lOmard
Victorino Frene
O~:!ar Pa.':soo

Silve:,Lre Pel'lcles (Vice-re~., PTB
Boanhausen
UUN
ZUrcal3S de ASGump\áo tPres,) VU.:"l
Ra uJ GlUberti
PSP
SecretáL"i(1: Of:c:nl L'2g·islativo.
IriO!:U

2. Vago
1. Adolpho Fran~
2. EU:1CO Rezende
~. Miguel Cou~ô

~L-8.

Alexandre Pfaender.

RflUlllÔI'i'. QUWUk-1E'lraS às 1700 horas.

SERViÇO PCiBlICO' CIVIL (7 Membros)
~- PaI odos
Titulares
Suplente.';
Leite N~lo I VlCe· ?ree )
PdD
1. Victorino Freire
P·...;D
Slgetl'E'do Pachecu
2. Benedicto Vanadares
prB
Silvescre Pel'lCles . Pl'E'S 1
1. Edmundo [,evi
Pffi
Nelson Mat'ulan 'l:ceIlclado)
2. Antôn:o Jucá
Antônto Carlos
UD~
1. Dinar[e Mariz
Pila,e Caiaians
2. Lopefi Costa
UDN
AhyS10 de Carvalho
1. Me rode Sá,
PL
})ec::einm,: Auxihar Legislati-10. PL-9, J. Ney Pa&;os Dant<)s.
Rf~ufllões: Quartu-s-fen·8.'5 às 16,00 nOras.

---=e

,.~Dh01"

Sellad,or Sigelredo pacheco, mero 1.158-63. do Sr: S,enador AntO.;
aprovado em 15 de
d.ezembro ce', U'·o, Jucâ. aprovada em 10 de jezem.,
. 1963.
.
(1)]'0 de 1963,
.
Membras (5) - pa"rt:dos
!
r.1embl'os (5) - Partidos
t
José FeliClano: ~ PSD. '.
\ J'.JS{: l;'elici~no - PSD_
r S:g:efredc Paclleco IVicePr.
Ruy C:1rnell'o - P$D,
: PSD ~
Ant-on;o Jucá - PT13.
JOsé Ermirio \Pl'e5:df'r.~e) - ~)"fB
J?i1d:-e calazan.s - UD~,
Lopes da C'},.la -. UDN.
JO·Sf'.phat MarInho - S .• egenda.
Aurélio VIanna 'Re,alorJ - P~;.J.
Sec:-eté,r.(J; AUXIlIar
Le::p'-;::l l'0,
PLHH.I. AJ('xanctf-e "\1al'que(~ tie A,iou- H) Para o estudo das IVlensa ..
quer que Mello
gens do Poder Executivo re..;.
<

I

Reuniões: .. 2"s e 4"s

H~)ras

à.s

14

ferentes à REFORMA AO"
MINISTRATIVA'
,~E) Para efetuar o levantal11e~l" J C:'lGja. por iniciativa da Càmaro.
to da PRODUÇÃO MINERAL dos DepllLndos aprovada pelo SelJado
.--.Io
.'
'I em 1 12 1963 . .
I,
DO PA ·IS
e, _,udar OS meiOs
"
'b'l'
~\;lembros tIs) Partldos
'
c:apazes de pOSSI t Itar a
sue industrialização
Senadores:
ha:as.

,

'

_.

I

.
"
Wilson Gonçalves - PSD.
Cr!ada em virtude do RequerHnenLeite Net-o _' PSD.
do Sr. s~nadoJr ~ osé I Sigefredo Pacheco - fSD.
ErmmO, aprovado na sessao de UI ae
Argemiro de Figueiredo _. PTB.
T'lANSPORTES, COMUNICAÇôES E ,OBRAS PúBLICAS
setembro de 1963.
Edmundo Levi _ PTB.
I?esignada em 19 de setembro de
AdoJpl1o Franco -__ UDN.
1963.
.
João Agripino - UDN.
Tltulares
PUl'tIQOS
Suplentes
Substj~ut.os
Pnr.rogada elll VIrtude do :3.equeAurélio Vianna _ PSB.
rImento n'l 1.159-63. do' Sr. Seo.td?I
Josaphat Marinho _ Sem leg:f.nda..
JOse Fellciano IPres.'
f'BD
1, Jefferson de Aguiar
Milton Campo,<,;, Btrl'ovado na sessao
DeputadOS;
Seuas{.Jão A:'che-r
PõD
2 Filmto Mul1er
de 10 de dezembro d~ 1963.
B~zeJTa Neto
P"l'B
1. Silvestre Péricles
Gustavo capanema (~resiCiente) Membros (9) - partidos
l.me rle Matos
l.?rB
2. Miguel Couto
PSD,
,
Innpu B'Jrnhall~en IVice:..Pres.) U.i.J~
1. ZaCarJaS de Assumpçao
Aderbal Jurema - PSD.
José Feliclano - PSD.
Laerte Vieira. - UDN (Substi~ujdo
Attilio FOnt.ana - PSO,'
sec!·et.ân.. : onclal Legislativo. FL-8. Alexandre P!aender.
pelo eputadó Arnaldo N8guel:a).
Eugênio BalTos - PSD.
Reumôt>s· ~uartns-fel';'aS M 16.00 haras. ,
Heitor Dias _ ODN.
J:>S€ Ermtl'io <Relator> - JY['2.
DouteI de Andrade - PTB.
Bezerra Neto :.... PTB.
Arnaldo Cetdelra - PSP.
Melo Braga, - PTB ..
Juarez Távora _ POC.
Lopes da Costa - UDN,
Ewaldo' piiHo ..~ MT~.
Milton Campos <Presidente)
11) Para Revisão do' Projeto quel Wilsob Gonçalves - ·PSD.
UDN,
Arthur VIrgílIo - PTB.
Júl10 Leite IVicePr.) - PRo
define e regula a PROTE- Edmunoo Levl - P'l'B
Secretário: Auxiliar' Legisalt1vo
Adolpho
Franco ...... U.DN.
çÃO AO DIREITO DO AUPL--10
Marques de lilouEurico Rezende (VicePreeldente) - querque Alexandre'
TOR
Meno.
.
UDN.
Reuniões:
5~s feiras às 16 hnr~<':.
Josaphat
Marinho
S/legenda.
Criada en), virtude do R.eqUerimen~
Secretário:
OfiCial
Leglslat1VO,
n' "480-6~ du Sr. Senador .Milton
Camp05, aprovad::l em 20 de- janelro PIl-ti, J, B. Castejon Branco,
I) Projeto de Eme,nda à C,\nsde 1962.
Para
o
€'sfudo
dos,
efeitos'
F)
Para
estudar
a
situaçao
tituicão
4/61
C)
Des~gnada em 22 de novll1bro de
da
INFLAÇÃO
E
DA
POLiTITRANSPORTES
MARiTI(QUE
D1~PÕE
SóBRE
l'EXCI~rnN·
1962,
"
pronogada até 15 de dezembro ce
CA TRIBUTÁRiA E CAMBIAL
MOS E FERROVIÁRIOS,
'1'OS DOS ~I,\GISTRAOOS)
19U3 em Virtude do Requerirnent<J nÜ_
SÔBRE AS EMPRÊSAS PRI_ Criada em virtude do Requer:me,,·
Eleita em 27' de junl10 de 1961.
mero 793~62. ap~ovado em 12 'de de- 1
VADAS
to n9 '152-63, do Sr. Se~nador J\):::é
Prorrogada:
zembro de 1962,
_
Ermirio, aprovado na sesSa<l de 13 de
complet.ada em 4 de janeiro de
novembl'o de 1963. '
- até 15 de dezeml:?ro de 1962 ~10
1963. com a deSignação dos Senn\m~s
Criada em- virtude do Requerime::l~
.
Requerimento 609-61 apr. em 14 de
SenadQres
vasconcelos 'forre.s
e to n'" ·531-63, do Sr. Senador Gouvea.
DesIgnada em 13 de nOvempro de dezembro de 1961.
.
~
Edmut1do LevI.
Víeir~, aprovado na sessão de ::'.
!963.
'
_ até 15 de dezembro de 1%3 pelo
prorrogad~ até'
de de:r.embro de agôstó de 1963.
'Prorrogad~ até 15 de dezembro de Reque~lmento 779-62. apr. em 1.2 de
1964 em virtude do Requel'lmento nit·
DesfO'nada em 8 de' agôsto de 1963. 1964. ·em VIrtude do Requertmen~o zembro ele 1962.
D1eJ:Q 1.198-63, do Sr. Senador Mene"'.
n9 1.162-63. do Sr, senador JúlIo
_ at-é lã de dezemllro de 1954 pelo
2:es Plment.el aprovado em 15 J.e tle- . Pyorrogada em virtUde do ReQUeri_ Leite. aprovado em l() -de deZem\)':Cl
q 1.161) de '1963, do Senllol' de 1962.
Requerimento 1.138-63, apI'. em 16 de
menta
n
fiem bj'o de 1963.
Senador Attílio
Fontana, aptúvaja
.
dezembro de 1963.
Membros (7) - partido.s
em 10 de dezembro de 1963~'
Membros (5) - Partld~
Completada· em 29 de OUtUbl'O de
Membros (5) _ Partidos
Attilio FpntaJ.1 et,:- PSD.
1962, 15 de .maio de 1963 e 23 t,ie abril
G:lberto Marinho - PSD.
Slgefrt.dd pacheCO - PSD.
de 1963.
Menezes Pimentel - P$P.
Attmo Pontana - Presidente
JoSé Ermirio _ PTB.
Hel'ibaldo Vil~lra UDN.
Membros (16) - partidOS
PSD,
Irincu Bornhaw:en _ UDN ..
Milton Campos - [JDN_
José Feliciano ~ (Vice-Pr.)
Júllo Leite - PU ......
Jefferson
de Aguiar - PSD.
vasconcelos Torres ~ P'I'B.
PSD.
Secretário: Auxiliar
Legislativo
Lobão da Silveira (23 de abril de
Edrnundo LeVl _ PTB. ~
José Ertn[rio - Relator - P'l'B.
PL-IO, Alex~ndfe M. de A. Mello. 1963) _ PSD,
A!oysi-o de Can'albo - pL.
Adol'pho Franco - UDN.
Ruy Carneiro - PSD .
. Aurélio Vianna. - PSD,
Benedicto vaIladares -' PSD.
Secretária: Oficial
Legislativo, G) Para o .'studo da situação
Wilson Gonçalves \23 de alJ.:tl dd
Pal'a estudar a situação da PL=-3, Juueta Ribeiro dos santas',
- PSD,
do CENTRO, TÉCNICO DE 19631'
narl1el Krieger - OUN'.
CASA DA MOEDA
AERONÁUTICA I;.DÁ ESCO- Lopes da Costa (29 de ::lutu!Jro de
Cl'iada em virtude do Requl;rimen- D) Para estudo das causas que
'.
LA DE ENGENHARf.tr ~DE 1962) _ UDN,
to nq 561-63.
Sr. Senador Jeffer ..
dificultam a PRODUÇÁO
Mil"Ãfl1 Camp-os rvice-Prcsi,jenr.a~'
AERONÁUTICA, DE S JO- Heribaldo Vieira - UDN.
son de AguÍarr, a.provado em 14 «le
ACRO PECUÁRIA e suas reagõstO de 1963. Designada em 28 de
Rui Palmeira _ UDN.
SÉ D05 CAMPOS
percussões negativas na ex·agOsto de 1963,
Silvestre Péricl~ 123 de aofi1 de
Criada
virtude 'do Requerlmen.. 1963)
Prorrogada atê 14 de março de 1964
J!<"7liltção '
'
to n 9 768-63. do Sr. Senador Pa.dre
(90' dias ) em vírtude do aequerl.men..
Bezerra Neto (23 de abril de 1963)
to número 1. 160 63) do SI'. Senador Criada em virtude do R.eQuerimm.. Calazans. aprovado na sessão de 13 - PTB,
Jefferson de Agufn aprovado em 10 to n9- 569~63, do 5l',. Senador JOSé de novembro de 1963,
Afonso Celso - P'I'B,
de dezembro de 1963.
Ermlrlo. aprovado na seSSão Ile 20 de Designada em 13 de novembro de Nogueira da Gama - PTB.
Barros Ca.rvalho _ fiTB.
agOsro de 1961L
",
1963
Membros (7) - p artid~s
Designada em 22 de agOs!;o de 18$8.
'
Aloysio de Carvalho 'tPresldel].~},
PrO!'Toga~a' par 1. ano, em virtUde
Prorrogada até 15 de dezembro de _ PL,
Jefferson de ~guia.r (Presid.~nte -

,

to n.9. 665--63,

*

COMISSõES ESPECIAIS

COMISSõES ESPECIAIS
PARA O ESTUDO DE
PROJETOS DE EMENDAS A CONSTITUI CÃO

dOSj

I

I

dei

15

,,9

j

Si

do

em

w

~PSD.

-''<:i
do
J

R~uerlJIlento
-

n' 1.197-63 do
Se- 1964 em virtude do Requerimento nú•

,',

Mem de Sá - PL.

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL'

• /T'rçll-felra 3

•

~r

Março de 1964

Projeto de Emenda à Cons- L) Projeto de Emenda à COl1S-j - até 15 de dezembro de 1064, peIQ\
tituicão \10 9/61
Req. 1.143-63, aprovado em :0 dó
tituição ,,9 7/61
..'
I dezembro
de l1rli3.

429

Menezes Pimentel - PSD.
Milton Campos - UDN.
Heribaldo Vieira Vice~Presjc}e:Ht
UDN.
Eurico Rezende (23 de abri Ide
1963) - Relator - UDN.
SI'!\'~tre Pérl·c!·· (23 de ab"11 d
1963) "':' Pl'eside;rte _ PTB,
•
Nogueira da Garn;a - pTB,
Bar:'os Carvalho _ PTB
AloysiO de oarvalho __ PL.
Llo:J de Matos - PTN.
João Agripino <23 de abril de 1!Hi3) .
U N
- Da.~;el Krieger _ UDN.

•

.«QUE DISPõE S()BRE AS MAT~- IQUE MODIFICA O 'REGIME DE' Comp!etada em 29 de outubro de
RIAS DA COMPETi!:NClt\ PRl\' A- DISCIUl\llNAÇAO Dl\S RENDAS) I 1962, 23 de abril de 1963 e 22 r!e juTIVA DO SENADO, INCLUINUO.
~
lho de 1963.
Eleita em 20 de novembro de 1901, I
A o DE PROPOR A EXO· SER\Ç'O
nos CHE"'ES DE l\USSÁó [H- Prorrogada:
i
:\1embl'oG - Partidos
PLOl\lA'l'lCA
PER!\lAXEXTE
E
Jefferson de Aguiar _ PSD.
APROVAR O ESTABELECll\lE:~- .até 15 d~ dezembro de 1962 P{'1O'
'}'O ti ROi\Il'IM}:NTO E O REA- Reqwr.menta 60,)-61 ap:ovado e'u 14
Witson Gonçalves <23 de abril de
TA:\lENTO DE RELAÇüES UI- de dezembro de 1961;
1963, - PSD,
PLOMATICAS CO:ll P:\íSES ES- acC -15 de c.ezf;'moro de 1963. pelo
Ruy Carneiro - PSD.
TRASGElltOS).
.aequerlmento -782-62 aprovado em 12
Lobãc da Silveira - PSD.
1
aI;: ael,;emb;o de 1962;
GUldo Mondin \29 de oJutu'Jra de
Eleita. em 4 de outubr ode .981. \ _ ate lá de dezembro de 1964, pela 196~) - PSD,
Prorrogada:
Requel'lmento 1.141-63 ,aprovad.o em
MiltOn Campos - UDN.
- . ate 15 de d~z~mbro de 1962 pP.Jo 10 de dezembro de 1963.
Heribaldo Vieira - UDN,
')'
,
Requenmento 30/-61 ... apr. em 14 je
Membros n61 _ Partidos
Lopes da Costa ,- UDN.
Q
Pr01E'to de Eme)lda a Consdt'zi.'mbro de 1961:
"
Jefferson de Agu~ar .2:1 de abril
João Agripino .23 de abriJ de 1963)
tituicão n 9 3/62
- até 15 de dezembro de 1903 9('.0 'de Hl631 _ PSD,
- UDN
~
Req. 1.139;63. apr, em 10 de nezem- \ Menezes Plme'ntel _ PSD.
Eul'lc:> Rezende {23 de al:>,:,il d€ (AUTORIZ.\ O TRIBUl"AL SUPEbl'o de 1 9 6 : 1 . .
I f'ilmto MuUer _ PSD.
H?6~:) _ UDN.
RIOR ELEI'1'OR.t\L A FiXAR DAcomp~et.ada ep~ 29 de out.ulJro de.) GUldo Mondin ~29 de outub:'o de' Silve.stre Pel'iclrs (23 de abril de
'l',\ PAn." A REAL1~/\ÇAO no
1962 e ,4 de
de 1962.
1962, _ PSO,
1963) _ PTB.
. rLEBISCITO
["RE\'ISTO
'sA
Membros (16) _ Partido$
Ruy Carneiro {23 de abril de 1363
Nogueira da Gama _ PTB
EOEXDA OONSTITUCIONAL NU -,.,
"Menezes 'Plmentel _ PSD,
- PSD.
Barros Carvalho _ PTB, .
4 - ATO ADICIONAL!.
Wilson Gonçalves (23 de abrU de I Daniel Kl'lcger ~Relator) - OUN
Aloysio de carv. alho - PL.
. ) . Elella em 10 de julho de 1902
J963) _ pre.$idente -- PSD.
E:urlco Rezende l2a de ao!'!.! de
Mlguel Couto - PSP.
Lobão da Silveira _ PSD.
1963. - UDN,
Cattete PinheIro (23 de abdl de
Pl'orogação:
Ruy Carneiro (23 de abfJI de 19b3)
Milton Campos - UDN. . !'~~-*
1963) - PTN.'
I - at.e 15 de dezembro de 1963 Pt';O
_ PSD,
Heribald::> Vieil'a - UDN.
;.
• -Requenmento 787~6~ aprovado ,'nl 1:&
Guido. Mondin (.. de outu\;)ro de
Rui Palmeira -UDN.
O) P '
d E
d' C
de dezembro de 1962.
1964) _ PSD.
Amaury SIlva - 23 de abril de
. rOJe!o ~ mell a a
Ons~
_ até 15 de dezembro de 1964 pelo
tltUlçao n· 1/62
Reql-leflmeoto 1146 aprovado em l()
Euric:o Rezende (23 de abrU de 1963' - PTB.
1963) - UDN.
Barros Carvalho - l?TB.
•
"
,
de 1e)pmoro de Hi63
Danjel Kneger - UON.
Argemuo de fi'lgueiredo - PTB.
(OBI .. IGAIOIUEDADE DE CONCURCompletada em ')3 d(> ab"U de
Milton camp:Js (Vice-Pl'esídeul,e)
Bezerra Neto 123 de abril
1963
~~KGl~A~~I(..:~~~E~f~I9c~~tra:I~~! 1.963
_ UDN,
- PTB.
\
.\'lembro.<; - Partidos
He;loaldo Vieira _ tJDN.
Alo}'6iO de Carvalho _ PL.
E PROIBIÇAO DE !liOiHEAÇÕES
Lopes da Costa _ UDN.
Lino de Matos _ PN.
l:\TERINI\S).
Jefferson de Agu:ar - PS
Silvestre Pérlcles , .•.... ,) _ rl'B
Eleita em 10 de mala de 1962
, 19~~11':;~1 p~bçalves ,23 de aX11 de
PI'or-rGgada:
f
l
:
Vl\'aldo Luna - PTB,
Amaury Silva (24 de abril de !963) 'I M} Projeto de Emenda à Cons·
- até 15 de dezembMo de 1962, pelO
~~~aoC~:e~ll? - P:D SD
_ PTB,
tltuição 119 10/61
Req. 785 62 apiOvada eIT. 12 ae :icI ve1ra
P,
Vaga do Senador Pint-o.. Ferrelra '
zembro de 1962
Menel,es P ment eI - P:::;D
(2J f~ abnl de 1963) _ Rela~or _ I tAPLIVAÇAO D,o\S, COTAS DE I"M_ ate 15 de dezembJo de i,9d3 pelo
Lelte Neb '23 de abnJ de 1963)
P1 B
POSTOS. DESTI~ADAS AOS ~UV- Req 1.144.63. Bpl'o\'ado em 10 de
PSD
AlOySIO de Carvalho _ PL.
NIC1I'IOS).
zembro de 1963.
Mllt?" Campos - UD:'l
Lm6 de Matos
PTN.
EleIta em 28 de dezembro de 19."""
COmpletada em 23 de abril de ~963
HClloaldo Vlella - UD~
PrOl'ooada.'
u.o
Membro.s _ t"'.uLlQOS
Jofio Agnpl110 123 de abl,J de 1963)
-o
d
Jefferson de Aguiar _ PSD.
- UDN.
") P . t d E
d à C
- ate 15 e dezembro de U}63 p€"lo
Eunco àezl?nde t23 de anri} de
"
rOje ... O e mel1 a
ons~ Req. ~ 733-63 aprovado em 12 ele GeWilson G::mçalves 123 de a.OfIl de 19631 _ UDN
tituiçao nl? 8/61
zembro de 1962.
1963) - pSD.
D:J.Ulel Kl'lege-r _ UDN
•
~ - até 15 de dezembro de 1964 "eJo
Ru C
PS
8'1
t, P
t
2 ~ ~.
"SOBRE EXQNERAÇl\O, POR PRO- Req 1 142~63 aprovado em 10 de t'uu.
y arnell'o ,
• ~'es r e n e es I a Ile aOI., ~-~P~~TA 09 SI!:N.t\OO, t;m ?HEFE tubro de 1963.
Menezes Plmentel - PSD.
1963, - pTB
DE l\!l~SAO DIPL?;\lATICA DE
Completada em 30 de março de
Milton Campos - UDN,
Nogueira da Goma - PTB.
CAnACLR PEitil'lANENTE).
1962, 29 de outubro de 1962 e 3 de
:~:~~ldo R~~~I~~e:12~D~~ ab:-il de ~l~~~os6ec~ãva~:lopL. PTH.
EleIta
em 5 ....de outubro de 1961.
abril de
1963. Cl6) _ Partidos
1963 ) - ODN,
Aara0
' '-'
"t e;n",ruch
Prorrogada:
Membros
- !<.ITR
""n de Agu·,·ar _ PSD.
João Agripino (23 de abril de 11?63
Jeller
_ ate 15 d e dezem b1'0 de 1962, oelo
av
VI· P
d t
UDN
Gon-alves
123 de abr1'1 d e - D.lll·el
ce- Krle
rCSl en e - UDN .
WI "on
R) Projeto de Emenda à ConsReque;imento 608-61, aprovado em 14
~
os
ger -~
.
1963) _ PSD.
de janeIl'O de 1951:
SI'lvest
de
tituição nC? 5 62
Ruy Carneiro':'" PSD.
re Pé :"ICIes \23 d e a b'!
rI
- até 15 de Janeiro de 1963, pelo
1963) - ?TE.
COISPÔE SôBRE A E~TREGi\ AOoS
Requel'~mento 781-62. aprovado em 12
Lobão da Silveira - PSD.
Nogueira da Gama _. PTB,
.MV!'\ICIPIOS [)E :m"'r DA AURE·
de dezenlbro de 1962;
Guído Mondin (29 de outubro ~e
Barros Carvalho - PTB.
CADAÇAO DOS ES1"lDOS QUAN- até 15 de dezembro de 1964, pelo 1962) _ PSD.
Aloysio de Carvalho _ PL.
DO
EXCEDER AS RENOAS MURequerimento 1,140-63 ,aprovado em
Aurélio
Vianna 123 de abril de
NICIPAISl.
10 de dezembro de 1963.
Milton Campos - UDN.
1963J _ Relator _ PSB.
Completada em 30 de març.o de
Heribaldo Vieira - UDN.
Eleita em 13 de setembro de :i!?õ2.
1962. 29 de outubro (ie 1962, 2~ de
Lopes da Costa - UDN.
Prol'ragada:
~briJ de 1963.
João Agripino (23 de abril de 1963)
P) Projeto de Emenda à Cons- UDN.
l\1entbroo '16) _ pa;Udos
't . 9 2/62
- até 15 de dezembro de 1963 pelo
t I Ulçao n
Requerimento 09 1.141~{i3 aprovado
Eurico
~ezende
(23
de
abril
de
Menezes Plmentel - PSD.
1963)
ODN.
Ruy C.rnelro t23 de abril de 1ll'.i3)
(INSTITUI NOVA DISCRI~HNAÇÁO, em 12 de ~ezembro de 1962;
- PreSIdente - PSD.
.
DE REI\"'DAS El\l FAVOR DOS' - até lu de dezembro de 1964 pejo
Silve.stl'e Péricles 123 de abrn de
MUNICiPIOS) .
Req.uerlmento 1,147~6 3aprovado em
Lobão da Silveira - PSD.
1963) _ PTB,
.
10 cre dezembro de 1963.
Jefferson de AgUiar (23 de a,brll de
Eleita em 23 de maio de 1962.
Campletda em 23 de a.bril. de 1963,
1963) - PSD.
oNguelra da Gama - PTB.
Prorrogação:
Membtos - Partidos
Barros Carva:tro - PTB,
Guida Mondin t29 de outubro de
- até 15 de dezembro de 1963 pelo
JeUerson de Aguiar - PoD
1:1621 _ PSD,
Josapha.t
Ma-rinbo
<23
de
abril
de Requerimento 786-62. aprovado em 12
Ruy Carnero - PSD
Danle: Kr1eger _ UDN.
19631 _ S. lego
de dezembro de 1962:
Lobão da Slvera - psn,
Eur'!:::J
Rezende t23 de abril' de
- atê 15 de dezembro de 1964 'l"\o
Wllson Gonçalves 123 de abril de
196'31 - UD!':.
Aloysio de Carvalho - ?L,
Requerimento 1.145~63 anrovado em 1963~ - PSD.
MIlton Cr..mpos - ODN,
Lmo de Matos - PTN.
10 de de-zembTi tZ~ lql!~
Leite Neto 123 4 63) - PSD.
Benba.do Vieira tVice-Presidente)
Completadâ em 23 de a.bril de
M.enezes Piment.el Pre.sldente.
- UDN.
1963.
MIlton Campos - UDN,
Lopes da Costa - ODN.
N)
Projeto
de
Emel1da
à
ConsHerihaldo
VIeira
UDN,
Membros - partidOS
Vaga do Senador Pinto Fe:-rClra
Josaphat MIU'!nho '23.4,~) _
tituição 11 9 11 /61
123 de abrU de 1962 _ Relator _
Jefferson
de Aguiar _ PSD.
Vl.ce~ Presidente ODN.
.
PTB
de Dantel Krleger _ UDN,
.; \
(CRIAÇAO DE NOVOS
Wilson
Gonçalves
(23
de
ab:1J
Bezerra Neto (23 de abril de 1963)
1UUNIC1PIOS)
Vaga do Senhor Pinto Ferreira.
1963) - PSD.
- PTB.
Eurico Rezende (23.4 63) - UDN
'f':leita em 28 de' março de 1962.
Amaury SUva {23 de abril de 1963)
'26.4 63) - PTB.
•
RUy Carneiro - I.'SD.
Prorrogação:
- PTB.
. Nogueira da Gama - PTB.
Vivaldo Llnui, _ PTB.
- até 15 de dezembro de 1963 pelo
Lobão da Silveira - PSD,
carvalho _ PTB.
Aloysio de Carvalho - PL.'"
' Req. 794~62, aprovadh em 12 de c\r,,,, Leite Neto (23 de abril de 1993) Barros
Mem de Sá _ pro,
I'.. zembro de 1962.
Lino de Mato.s - PTN.
- PSD.
Miguel cou~ (23.4.63).
psp,
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S) Projeto de Emenda li cons-) SlIveatze Pérlclea - PTB
Y) Projeto de Emenda à Consolo Bezen.. Neto - PTB
• ••
q 6/6
Argemlro de Figueiredo - PTB
Edmundo Levf - PTB
, tltulçaO n , 2
Eurico Rezende \23.4.63) _ ODN
tituição n9 5/63
I Argemiro
FigUeIredo _ PTB.

(AU~IENTA PARA QUATRO O NOMilton Campos - UON
Melo Braga - PTB
tOlSl'OE SóBRE o IMPOSTO DE
MERO 'DE REPRESENTANTES
Daniel Ktieger - UDN
Eurico Rezende (23.4.63) _ aos
\'ENDAS
E
CONSIGNAÇõES
DOS ESTADOS E DO DISTRITO . Josaphat Marinho - Sem Legenda
Alays.lo. de Ca.rvalho - UDN
FEDERAL NO SENADO).
AloysiO de Carvalho - PL
Des1gnada em 31.5.63
Afonso Arlno.. - ODN
Josaphat Marinho - Relator
Prol'rogada até 15.12.64 pelo Re-'
Eleita em ·Ia. g. 6~ ~
V) Projeto de Emenda à COIlS- qut?rimento número. 1.154.63,' aprq- Sem Legenda.
Aurélio Vianna - PTBProrrogada:
vaCit)-...em 10,12,63 ;
titLlição nº 2/63
Júllo Leite '_ PR
/
.:.. ate 15,12 63 pelO Requerimento
..\-lembres _ ParUdos
(DIREITO DE PROPRIEDADE)
790-62, aprovado em 12 12.62;
.Jefferson de Aguiar -' PSD
_ até 15,1264 pelo Requerimento -Designados em 23.4.63
I
COMISSõES
RUy CarneIro - PSD
1.148-63, aprovado em 16.12 63.
Prorrogada:
Lobão da 811 veira - PSD
P
ARLAlVIENTARES
DE
Complet.~da em ~.4.63.
- até 15.12 ..e4 pelo Requerimento
Wilson Gonçalves _ PSD
INQUÊRI-TO
Membros _ Partidos
1.151-63., aprovado em 10,12.63.
Menezes Pimentel - PSD
Membros - partidos
Leite Neto - PSD
CRIADAS DE ACôRDO COM O
Jefferson de. Aguiar - PSD
Jeffersorl
de
Aguiar
PSD
Al!Ulury Sllv a - PTB
ART, &3 DA CONSTITUIÇãO E
RUy Carneiro - PSD
Ruy
Carneiro
Presidente
PSQ
Bezerra
Neti)
_.
PTB
O ART. 149, AJ..1NEA A, DO RELobão da Silveira - Relator
Lobão
d.a
Silveira
PSD
••.
Vaga
do
Senador
l1Umberto_,
G~MENTO
INTERNO.,
P:3D
.'
Wilson Gonçalves - PSD
Neder - PTB
\V'Lson Gonçalves 123' 631
AI'gemiro de Figueiredo
PTB.
1 ~ ) Para apurar a a-quisição,.·
PSD
.
Menez~s Pimentel PSD
HeribaJdo Vieira t- Vice-Presiden_
Menez.es PImentel - PSD
Eurico Rezende - UDN
pelo Oovêrno Federal. dos
Milton Campos _ UDN
te - PSD
MIlton campos -UDN
acêrvos de çoncessionárias
Da:mel Kr!eger _ UDN
A.maury Slh'a - PTB
Herfoaldo Vieira - UDNBezen-a Neto - PTB
A.loysiQ de Carvalho - PL
Josaphat Mari.."lho - (23.4 63)
de s6'rviços, públicos e -a
: .... - Vagl do Sena-dor 'Pin:o FerJosaphat Marinho - Se mLegenda (
UDN
importação Ije chapas dá
re1ra
_
PTB
Daniel Krieger - UDN
Silvestre PerJcles ._ PTB
Eurico Rezende - (23.4 63) - Viaço para a Cia SiderúrZ)
Projeto
de
Emenda
à
Consce-presidente _ UDN
Artur Virgílio ,.... P-TN.
gica Nacional.
tituição n 9 6/63
Eurico Rezende <23.4.63), _ UDN
." Vaga. do Senador PInto FerT~1.re
M1U{)n Campos - Relator _ UDN
(2~.4 63) Presidente - PTB
Criada
pela Resolução nÜ!nero lI.
ilNELEGIBILIDADE)
João -Agripino -;:-- troN
.
Nogueira da Gama _ 'PTB
. de 1963, assin.ada p~lo Sennor Nelson BarroS' Carvalho _ PTB
Josaphat Marinho - Sem Legenda
DesIgnada em 2.10.63
MacuIan e mais 28 Senhores Sena .. Mem de Sá - PL
AJoys:io de Carv~lho - PL
Prorrogado até 15. 12.64 pelo Re- dores j apresente.da em 30 fie mato de
.JÚlio Leite \23 4 631 ~ PR.
querfmemo número 1.156·63, apx:01!a· 1963).·
W) Projeto ,de Emenda à Cons- do em 10.12,63, '
> Designada
em 31 de maio de -1963
T) Projeto de Emenda à' Cons...:.. Prazo·· _ 120 dias. a tê 28 de se.. .
Membros ~. Partidos
tituição n 9 3/63
tembro de 1963.
Jefferson de AguIar _ PSD
tituição nq 7/62
, Prorrogada: '
mrSPOE SõBRE A !\IlMINISTRAR·uy Carneiro - PSD
Por mais 12Q dias. "em virtude
(REVOGA A EMENDA CONST'rTU"
<;';'0 DO DISTRITO FEDERAL E
Wi1scn Gonçalves _ PSD
da aprovação do Reqq.erimen.to 'nú ..
CIONAL N° 4., QUE INSTITL'IU O
l\1.<\TfaUA
DA
COMPET~NClA ... J.osé Felicia,n'o PSD.
mero 656-63. do Senhor Senador JoãO
SI:;TEMA
PARLAl'tIENTAR.
lJE
PRIVATTl'/\ DO SENADO).
ib
Walfredo Gurgel - PSD
Agriptno,
se.o::são de 18 de se~em
GOVli:RNO E-O ART. 61 0/\ f:ONS-1
' .
Argemiro de Figueiredo· - :PTB
'l'1'fU\Ç.\O FEDERAL., DE 18 UE _ Des;gnada e~n. 2 5 63
bro .de 1963 ,(21 boras).
Bezerra Neto - PTB
SE.TR!UllRO DE 1946)
pr.orroga'!a a.e 15,12.6. pelo Etc... SHvest.re Pé11cles - PTB
.- - por me.1s_ wn ano ,em vjrh,lde.da.
.'
qUeflmenlo L 152-63. aprovado em 10
aprovação do Requerimento númet()
Edmundo Levl - PTB
ElelLa em 6 12 62,
.
de d('zembro de 1953.
'--I. 173·63. do Senhor Senador Leíte
Eurico R.ezende - ODN
Neto. na. sessão de 12 de dezeinbro
Prorrogada,:
~
h-l.IJton Campos _ UDN
. Membros - partIdos
de 1963
- at-é. 15 l2 63 peio R.equedmento
AtoysiO 'de Carvalho - UDN
Jefferson de Aguía r .- PSD
Membros - partJdos
7ill·6-~. aprovado em
1.6.12' 62;
Afonso Arinos - qDN
Ruy Carneiro - PSD
Qté 15 12 64 pelo Rf'_QUIHlrn(,Dto
Jrãt'ubat Marinho _ Sem Legenda
Jefferson de _ Aguia,r - ' PSD
Lobão da Silveira _ PSD
,.. -'
I !49·63~:;-provada em 10 12 63.
R ..-.:. ... Giuberti - PSP
Leile Neto (Presidente) - PSD
Wr':,son Oonçaj'lles. - PSD
~-F'r:!mfPlet.ada em 234.63.
. ,José Leite - PRo
NelSOn Maculan - PTB
Menezes Pimentel - 'PSOl
Leit.e
Neto
_
flSO
João Agripino (Relator, - UDN
.Membros - Partldos /-,
Z-1' Projeto de Emenda à Josa,phat M3rinho - Sem Legenda
. Amaury Silva - PTB
J <-fferson de AgUlar - PSD
Bezerra. Nero _ PTB
Constituição n 9 7/63
Ruy Camelro - PSO
.,. Vaga, tio $erfador Plnto Fenelra
2~)' -Para apurar fatos, apontaPeuro LuàoV1CO' - PSO'
(TRANSFI<:RIÍNClA
PARA A RE- PTB
dós da tribuna do Senado
WU!ion
Gonçalves
\23 4 63),
~ .•. Vaga do() Senador Eduardo CaSERVA DO MILITAR DA ATIVA
PSlJ
ta.lão tvice-Presidente) -';" PTB
QUE SE CA!'.'D!DATAR A CARGO
e o'utro-s, relacionados com
Benedito VaUa-dares - PSU
ELETIVO)."
v
. .. Vaga do senador Eduar~o
irregularidades graves e,
Meueze8 P:menteI - FSU
-sma.c _ - PTS
~
Designada
em
2.10
63
!vlHton campos UD;.<I
Eurico, Rezende Prp' iC:J.te
corrupção
no DepartamenProrroga.da - até 15.12.64' pelO ·Re..
fie~lbaido V,eIra UlJN
Milton Camp<)S - ODN
to
de
Correio.s
e Telégrafo.
querimento
n(lmero
1.156-63.
,prova(]DN
Eunco Rezende 123 4 63~
Dantel Krleger - ODN
do em 10 12 63
_
Daniel .KJ"'le~er - l1DN
\
'AloysIo de Carva lho - PL
Crlada
pela
Resolução
número 31
Membros· _ partidOS
João Agripino' '23 4 63. - . ODN
Josaphat Marinho .:.. Relatorde, 1963.' assinada pelo Senhor - Je!..
Jefferson de' Aguiar - PSD
Amaury _Silva 123 4: 63~ - PTB
(erson de Aguiar e mal..s: 33 Senhores
SE'm L:genda _ _- \
r .
Ryy Carne1ro - PSD
Nogueira ·da Gama _ ?'TB
Senadoreil lapresentada na sessão de
wilson' Gonçalves - PSD
Bqrr~ Carvalho b'TB
30 de outubro de 1963).·'
X) Projeto de Emenda à C9ns- Jose Feticlano ~ PSD ~
Mem de Sá - PL ./
Walfredo Ourgel - PSD
Prazo- _ até o fim da sessão legts ..
titúição n9 4/63
R-aul Giuberti - _PSP
Argemiro de Figueiredo. ~ ·PTB_
lativa doe 1963.
tCIINCEDE "I!I1UNIDADES AOS
U) Projeto de Emenda à ConsBa~erra Ne'o
- PTB'
Pi"O"':~"ão
n"f 90 dIas laté -15 de
VEREApORESI
SlTV'estre
pérlcles
- PTB
~. _..
1-"'-'
Edm
undo
Levi
_
PTB
I
março
de
1964)
em virtude do Re..
tituição n9 1/63.'
De31gnada em 20 5,.63
'Eurico Rezende _' UDN
querimento número 1.163~63 do- Se...
(TRABAI.IIO DE MULHERES E ME- 'Prol'rooada. até 1[;12.64 pelo ReMntOn Campos _ ODN
n.hor Senador W'dilSon Gonçalves
NORES E TRABALHO. F.1\-1 lN· .que;une.n"to nCtmel'o 1.153·63, aprova..
AloysIo de Carvalho _ PL
aprova<!0 na sessão e 10 de de~m..
DUSTRIAS rNSAI.UBRES).
IdO em 10 12,63. '
.,
Afo·nso. Arinos _ UDN
bro de 196~ ,(21 30) ,
J~~apbat! Ma.rinho _ sem Lezenda 19ra~1g~açaO em 6 de dezembro de
DesIgnada em 23. 4.63
Membros _ partIdos
JulIo Leite - P R ,
t Membros (l1) _ Partidos Pr'orrogada fité 1~ 12 64 pelO Re.
Jefferson de' Aguiar - PSD
.
.
,- d
.. 'Je!!erson de Aguiar - PSD
quenmE'nto' 1 150·63 aprovado r.m 11)
Ruy Carneiro -. PSD
Z-2 Proleto de Emen a ,I Leite Neto _ PSD.
de dezembro de 1963.
Lobão· da SUvelra -.- PSD
Constituição nQ S/63
At:iJ!o Fontana - PSD
- Membros _' partidos
wtrBQn Gonçalves - PSD

I

na

I

~-

Menezes Pimentel -

'Jefferson de Aguiar - PSD
Ruy Carneíro - PSD
_
Lobão da ·Silveira - .['50
Wt1son GonçaIve~ -- R~a:OI7'
PSD '
,
Mene?es ·Ptmenwl ::- psn
LeiCe Neto _ PSD
Amaury. Silva' - PTB _
B,.>zerrA Neto - Vice.f!re.sidenttl
PT'B
v'il.l~.a

_PTJ3'

Leite Neto _

PSD

PSD

Amaury Sllva - PTB
Bezerra Neto - PTB

,

IAU'l'ONOl\-I1A- DOS

.

. _

Wilson Gonçal"es -

l\IUNICIPIOS) PSD

Artur V1rgUio -

esignada ·em 22.10_63

Pl'esidente

"PTB

Bezerra Neto 18.11.63 ~ Vlce-PreProrrogada até 15 12 64 pelo' Re.- slde-nte - PTB
•.. Vaga do Senador ?tnto Ferreira
_PTB
querimento nfilnero 1.15;·63. a.prova
Mello Bl"aga' - PTB
Joã-o Agripino _ UDN
do em W,12,63,
Silvestre Péricles - ?rB
Membros - Partldo8
Aclatbi!rto . Sena _ PTB
Daniel Kr!eger - UDN
Jefferson de Aguiar ..:. PSD
Eurlco R,ezende (23 4 S::h .. _ UDN
Eurico Reunde (23 4 63)
ODN
Ruy Carneiro - PSD
Aurélio Vianna - PSB
Mllton Campos - UDN
WIL~n Gonçalves _?SD
,..Secret,â.rlo:
Allxiliar
Legislativo,
João _ .o\gripino - UDN
PL~9. J
Ney PaSS~ DantB&.
301k Fal1clano - PSD
do sena(iQ!· P\ntn F€I .... o.tra
1\10y5'\0 de Ca.rv~,\h1) - PL
Reu!liõcs~
........ _•. - - .....••••• ~t! ,
Joso.phat Mur!nhu -' Sem Legenda L<il!.iác da Snve!ra - P®
p
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SENADO FEDERAL

/

1" SESS.\O LH; [SLA TI" A OHn l~AHIA, DA 5" LEGISLATCnA
ATA DA 20~ SESSÃO, EM 3 DE
MARCO DE 1964
PRESml';NClA DO~ SRS" MOURA
ANDRAHE, A:QALBEltTO 8ENA li:
(; U100 MONDJN.
A:"
14' horas. e 30
minutos
acham-se presentes- Os 51".5. Senadores;
Adalberlo Sena-

I

São lído.s os se,;'uintes:

Requerimento n9 22, de 1964
Solicita informações ao Poder
Execut.i1:o, atraves do' Afm!sféno
. da Viação e Comissão de Marmha
J\.1 ercante, sõbre
lnslalaeào de
Mercado na S.T.B.G.
.~
(Do Sr, Vasconcelos TÔl'l'es

W:llfred<l Ourgel

Guido Mondin
l'_ifem de Sá. -- 19.

r

SR" PRESIDENTE:

A lista ;le presenç':l :,.cma o cor pa-

recimento de 19 8rs. Senadore.c-. HaTendo nÚlU0ro regimental, declaro
ubE'!"i.a (\

Val

S~r

S(!O's<"Io.

Projeto de Resolução

I tamento,

o sal~do·:11íllilno hoje. no Brasll.
Acrescenta disposit. t'o aI) Re.g,- repro.:,t.nto. n so:Jrevivcncia do trabamenta interno, ,~ôbr(' lCltm'a das lhadof, do op~rál'io. Basta ler o que
proposições apre$cntadas.
dt~ 0, Senhor presidrnte da RE'púbil-

ca nos seus cunSlderando:J ao referi ...

Artigo úmco -

Ao AJ"ti,g:o 252

do do DeCl'eto, I]unndo dcclD.n~ que os ni-

Regunento Interno é acre.!icido o se- veis
dD Sft1Li~'iQ-mínimo. antel"ior
,acusaram considerável redução do poPu' grafo Ú11l1'Q O projeto ou re.! d~l' aql!isi~ivo dos trabalhad'Ores, inquer ~ento ele ~u'~cria IndivIdual de dHipe.nsaveIS, a garall!lr·~~le.sJ em cleSe~dor salvo r~qucr;ment-o de li- tel'mma~a. epoca e regrao do País,
Icençn, e 'de autorização para o desem- ~ ;te~dlJnEmto .de su~~ necess.ida~es
penha de missão prevista no ar.. 49 o, rnal~ d~ .allment<!çao. ~abJt8çDo,
da Constitulção ~,6 será lido quando ve~tuáno, hlg1ellc e tnm,:;poftes. Essa
pre.sen~ no Plen~rio seu autor
afIrma'vão, cOIlt~do, não veio ao en.
contl'o da reahdade do E5t.ido do
Justificação
Pí~uí, particularmente na.:; zonas li~
- de proposlçao
". é a ( o lUltrofres
A aplesen ( açao
U
h" com 0.5 Estados do :.Ji:'R;-Ú e
qu
•
e deve pl"OCeo"-~r n • • ".e"n- ~p.aml1 ao, cuja t'egiao g'é'Q-ecOl!õminaoSenador,
s
~n h'lJ"t
"d' .
oiae do
ta..'1to .,.,"".....,
mais quanto o cu
ti é a ffi(:!"'llla
- ' , .......
1
ti I OS" 1 ::I1llCU.5.
Regiment-O prevê hipót.ese de recusa 1>0 de culty.ra- sem.elhante, com ()
limmar, pela Mesa (art. 47, nl? 8) n.le<-~~o p~draa <:te ~:~a As c:idade':J
com recurso para o Plenário dil'eito nbelli.nha.> ao RIO I .. nmiba !lanteIsó asse-stul'ado ao autor,
•
~ra natl.!ra.l entre. o M..u·:mhaü e O
Ademãis. hã ~ casos de re&iStân- Pit~l}j. ~rííel:~OI;nun;C_am~i:'c num m_.
ela a.o apoiamento, n03 qua.is ó .de terl;amb.tO dml'lo, Nno E' po,o::ivf'l, nao
tÔda .conveniência que o" autor cste- I .. e a~mJte ~uc t;tLUua. cidade _?,O Maja pl'esente, para defende-la.
_nnh,~~ o y~ba~na(101. ~ a.~~, .. a"JaU)
Sala ds Se.."86(,3. em 3 de mar~o da! perc.~,.-a (11" .. ,1,..:00.011 e li·.! U:Fl'O lDd':l
gulnte,

I

Sr. Pl.'esldente:

Na forma regitnentat SOliCito in!ormações ao Poder Executivo, atlRvt>s
do MiniftcriQ da Viação e Obres Públkas e Comissão de Marinha Mel'·
~s.nte, sôbre a. inconveniente e prolol1goela permanência do chamado "mel'cadi~lho do .papai",
nas instalações
de.stll1adas aos paooageil'Os
d. Su~.
~
......
rintozudêncla dos Transportes na Ba.la
'Ci
b
(la uana ara el ainda, quais as fÔl"·
ças que têm agIdo para que o iUtcr~.<;e privado. neste caso, se S9-breponha. ao inLerêsse coletivo. . '
0-1
C\1.- a das Se~sõe.'). em 3 de março de
1964. , Vasconcelos T6rres.

'Ermlrio de Moro.es
Aloysio de Carvalho
Jo::;aphat Marinho
Jeffel"~on de Aguiar
Aurélio Víannn
P.adl'e Calazans
Moura Andrade
Pedro Ludovico
Filinto Mulle-r
Melo Bro.ga,

1que agiu com just'ç<t e bem-521'.&') :-0
w. J::~nwl' a e.s.':.,i G'):.'j E_.~~{\o:, tal tra~

W 3, de 1964

Vl\'aldo Lima

Edmundo Levy
Zncharias de {\"'lSumpção
JoaquÍm Parente
Menezes Pimentel

E' ljdo e npoiüdo o seg'ulnte:

Requerimento n~ 23, de 1964

1964, _

Filinto Muller.

O SR. PRESIDE~'l'E:
O Projeto de Lei Que acaba. de ser
Requeiro, re.!!imentalmente ..... ofl- lido será pUblicado e fIcará 8ôhre
~
'=
me33 durante três ses.wes.

Senhor Pre.sldente.

ai

lldl e. ata.

à cje ao Senhor Ministro da Viação e
O~ i3-r, 29 S'Ccretár.l0 procede
~
Obras Públicas, a fim de que Mor-

Tem a palavra o pl'irn:.'iro orador
inscrtio, nobra Sen!tdor JO~lquim Pa-,
do não Bnda: r~nte.

lelti.lra t.~as atas da. se.<;sao e reu·
n~ão anter~rJ que são. aprovadas me fóbre os motivos
sem debat~s,
mcn o de mais de do:s mil processos,
- o S~·. Ir,! S-ecret<.Ç,tiO lê o seguin- referente Q pedidos do aposentadoria
te
de ferroviârlos, ~)Ti.p'3.rados pela1a Lols
EX!l'E!lIE!\'"TE

IdO
no

-

ns, 1.111, de 1962. nQ 2.752, de 1956,

e pelo § 19 dO,,"_I\rl. 191 .da. ConstituiAviso.'! do Sr. MInistro: das . .t:t~lações rlio Fec)et'e-l, que se ~ncontfam.
na
Exteriores, de 21 de fevereiro:
Seco[fo do Pessoal do MinistériO da
Nq DA!-7-542.6 (84) _ Enca.:nit.:!1l4 ViJ.ção,
cópia autenticada do At:!ôrdo Cultur'N
e~lQ, d~'3· Sessões, em 3 de março
• d de 1964. - A!!rão Steinbruch.
celebrado com a E!-'ipa nha em 20 e
Junho de 1 9 6 t l ; ·
O SE, PRESIDEl\'Tt,
N9- DAI-8542.6 (83) _ Enc,am1nha
CÓPia autentJoade do Acôrdo Cultu- .
I
t
%'3:1 celebrado com a Bélgica em 6 de
Os reC!uci~unen 08 que. acabam de.
.
d
1
60
ser
lidos.
nãó
dependem de apeia..
j
aneu'o e 9 .
I
menoo; nem de- ,1eliberação do ~lená.
I'
rio. Serão, depois de- publicados, desO SR. Pn.llSlDE~TE:
Está finda. a leit.U!-J. do exr.:.€dlentelp:acha'do..q...pela. Pl'esit.~C1a,
sóbre II Mes-3 !'f.'!ille:·im.<>ntm de InVai $~r lid"o Pl'oj~to dE!' le}: de- aufonnacóe.s,
qu-e vão ser lidos..ror1a. dQ Sr. Fillllto M-ulle'i~.'>-.
•

....

O ·S'R. JOAC)UI:\I PARE~l'E:
Senhor Pl'esidLnt~, senhores Sena·
deres, o Poder Executivo, _através co
Decreto n'J 53.578. da 21 de fc-veroiro Cla.
'
do ca.rrente. ano, f~ou os novos nlNrste MQmen(o, Sen!nf Pn<.j.J'nt ••
veis de salario-mín~mo,J)3.ra todo o lI~ter'pr('tando OS sentim:!1:c~ Jv PU\'u
Pais. promove~do,.(:- mc:us:y:, o re~o- p~all:('n<>e. do 5,zU COi!rrn~..!.:J.r Pd·l<~.
neamento de ~lvcl .. n3 1,e~1O,,3, Infelrt; .. lUO Port.ela e da bJn~J.(l:l ('~:n a:.,,~'nment{'~ ~enhOles Sen~úoles. 03 C:"tl!- to n(!~ta C;:.sa fo:ml~}O aufilo ao DO'dos ren.hza,~os 'p~lo ol'gão especHlll- ~f) nobre co1~"',) Müü',{ro AlU'l""
azdo do Mmisteno do Tl'abalho não S,·1v.
~ •
. ,I;.
d eu ao ~ t a do do :rlauI p tratamentc
"",
que merecia, pelo' contrá.rio, ll.'tda
O Sr. Aurélio ~·Iaftr.a - PCl'mlt '"
ma.1s fêz do que praticar discrimina- V. E'Xa, um apar!c?
...
ção odiosa em relação às categorias
de assalariados de unidades fede"'n.tl~
O SR. JOAQUl\f PA:?E'NTJf v.as vizinhas. Para o Piauf fi:x.~ll (} :roh. não.
salá,l'1o.,mínimo, de Cr$ 18,I!OO{}O en'l O ~r· AIF~l:(1 t'/{{J?l1a - C'Pj,) que
quanto qu_e p9.ta O Maranhão Q Ceo.- o apel{l d' V. F.:xa <:i(' lJ ':h'l -lpfl;ou eu.! Cr$ 25,200,'00, Entend()llla:nenl~, inCju.;h·e VOI ~lle ~\S p,-,úcas

.r.

..-

~._...

,

p('H~OS tn~tr;}',; de ch.stànch.
Pla ut perceba apcna.., ,... . .. ,.
C:rS 18.000,00. O becreto n.')d:1 maIS
fe.G, ..dO que provocaI.' ainda u~)a \"(>7,
O .e.\.O?? com tr:.\t:~mento de"lgUal e
InJusUflca~o qUe cr:ou.
O
'
.1 tl'e·... .:!lll~(~Q,;e" cl-:J meu E~fad(l
Denhore q Pé'D!.!dC"1'€':', d~nril rece")('r o'
me,<.rno tr'1tamf''!lto ti:;" '1"1.1. iri1i. i,~)" dJ
Mnr.lltll5.o e Ce.uô, pC<<;, c,)m" e',",':
~'ofrem d."s mec~'>:" .. ti ,'t,t;:i.~ (t' r{
0.,> me"'lllo:. nl'(\'J'eI1"l.~o:: ,u'.. "u (" ,:n ""
)~~<;mfl'J d!t'lCu.:.c:.aa~'l d::, ';;i.fJ:~'vl\tn_
IH?, 1\

-_ . .

'-"

"'.
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<Seção Il)

Março de 1964

indúsh:ías que existem no Estado de
V. Exa. ficarão ameaçadas de cerrar
as portas. Os trabalhadores, sabendo I
que nos E'stados limitrofes o sl1láno,
DEPARTAMENTO DE IMPRE!\!SA NAClm!AL
é muito maior, Quando o custo da:
vida no Piauí é tão alto quanto o des- .
DI~E:;TCR
GER"'t·
.sa..<; regiões circul1vizi:nhc.s, fatalmenJe!\
deixarão o.s seus pagos e irão ,à V:o·
ALEI:RTO DE BRITO PEREf"A
cura de salários maiores, mais ele- f
vac:,cs. E não somente para aquelas
tHt;:,.-e 0"' 6EÇA.O 0'1 IUl'C!Aç. '\0
!l'eg:úes; para outras regiões dn Pais, ::~If"1II 00 .BPV1Ç-O 08 PUBlLIC;AÇÕE9
mui~cs trabalhadores deslocam-se em
,V1URILO FERREIRA A'LVES
F LCRIANO GUIMAR~E'S
,bu.sca de um salário muito mais alto;
O d'SCurSD de V, Exa, tem tôdu a proDIÃRI(jl DO CONGRESSO NACIONAL
cedência. e espero mesmo que o Ministro do Trabalho, que por sinal
SEçAo 11
pertence ao 1?artido Trabalhista Brasileira. leve em consideração e atEnIn~P;.uo na. oficinu do Oepartamento de Impr",olEl NilClo:"!el
da a sClicitaç§.o de V. Exa. em nome
das clrr~ses cbreiras do seu Estado e,
BRA'siLIA
por extensão. d.os prôpl'ios empregadm'es. que ficam r.meaçados de perder os melhOres braços do Piauí.
ASS1NA'TURAS
~::t

o

, O SR, JOAQUIM PARENTE M\.!iio agrc.deço o aparte com que me
hcma
o nobre Senador Auré1rc

ViUnna.
No momento. -é muito oportuna a
obs€'l'vat;ão feita por V. E1xa. Realmente. o que vai ocorrer no meu Estado. o Piauí é isso mesmo. As pallcas indústrias que t~mos yer-:'.e-ão,
dentro de IXUCD tempo, forçada,,- ti.
fechar as portas, por falta de operános. ,pOis a menos de LUU quilômetro
os Opel'l1r':os encontrarão salário. rnuit.o maiDI', no Estado do ~!aral1hão,
em tóda H zona do Rio ParnaHm. n~
mt'lllcipfc;; vizinhos do' Ceará.
I.'~tou c~rto, de que o Sr: Ministt·o
do Trabalho, o n-csso colega Senador
Amnury Slh'a. leVará na devida considf'Y Bçflb o apêlo Q.ue, int~rpre!ando
o sentimento...cto p3\"O pír..lú;;use e de
Sr. Govern-::dor Petr~nio POl'L:;:a lhe
f.J.zemt!s, 'para que determine o reeX-Dm eda mnterla, a fim de que seja

EXPEDIENTE

r REPAR'i'IÇOES
'

Capital. InterIor

I

GJplta) •

, .. , ...•. ,.

Cr$

39,00

'nu ..... ~ ••• ~ ••• ~ ... .

Cr$

96.00 li .Ano ...... , ........... .

Cr$

76,00

Cr$

108,00

~xt..;rior

Exterior

.. ..... ,.. C_'_'$_t3_G~~~! An~~=:.:.:~ ... ,.,
~

- E:r:l1etuadas ee para o exteI'ior, que serão Sempftl anuais, as
aS,lTJ&turk.S l'Qder!\Se-ão tomar,' em quaiquer, epoca, por seis meses
",u uu.. auo.

remessa

- A fim de ptlssibilital' a
de valores acompanhados de
esda.reôiruemos quanto' SU'9 aplicação, soIfcitamos dêem preferência
à "'temel;ga por milO de Clleqna Ou vale postà1, emitidos • favor do

9.09

Cal~:ans

-:- Ai de nós.

O SR. ARTHUR VIRGILIO _

pda.

União D::mocrática Naciona.l que es...
qmce Que o seu candidato; ou provável c3.nó:idato, à pres.idência tia Re-

pública, não s&i do Ri'Ü de Jant"iro
ou n:i.o sai do Rio de ,Tanct1'O sem
estar cerca<lo de uma eu,pangagem,
ostEn.si\'aluo1te, portando metralbad.otas, C(;ufOl'l11f Já vi. Nln;i'uém me
contou: eu vil
O Sr. Padre Cc(azans -

N§.(j

}F';'11-

por.-

o SR. ARTHUR VIRGILIO -

Um

I

memento, estou res:pondendo ao primeiro apal:te de V. Ex ll •
O Sr. padre Calazans ~ V. Ex~
faz uma fal~a. e gl'a\'e acusação. O
oficial, .MajOr Vaz, era amigo do Go-

- O::; suplomentes ás adições dos órgãos ofICiais aeriJo fornecidos
8ssrnant,es somente' mediante solicitação,

- O custo do númeri) atral'õado serã acre!>cld{) do C. J 0,10 O, por
J:rercició dei.:orrido. cobrar .se-Ao mais Cr$ O"IXJ

O SR. ARTHUR VIRGILIO -

tando metl'alhaderas e em reunióes!
Tóda a NaçãO sabe, inclUSive, que
i Ulll oIlCial dH Afl"cnáunca caiu quan.' do se p!"e,rü~",a ao papel d.e defenSOl': do Sr. CarlOS Lacerda, vitima da
bala de um sicário, ~ caiu .'3em receber defesa daquele a quem prot-egia..
Tôda a Nação sabe que o Sr. Carlos
Lacerda· andava e anda. neste :país.
cercado p{J1' oficiais das Fôrças Ar~
roadas. .
O Sr, Pa(lre· Cazazans ~ Ccncede
V. Ex?" um aparte?

r.,lOureiro do Dep::.rtamelHll de Imprensa Na.clonal. .,.

o engano e possa o Ee::tado
do Piauí ter o tl'atament:J. qU2 rei·
vindic?mr;::; muib justam ,nt.e d'os nu-

O Sr. Padre

se fóssemos nós que levássemos 'as
armas!
...

lnt~f!úr

5O,OU jseroestn

.;:Q.~

j
.

ve cr;pangagem. Quem anda com ea,pam;as é nItro homenl! V. Ex\! ~abe
quem É'.

Cr$

'ao

Começo r~saltando e. observaç:lo
de V. Ex~· ,d-e .. dois pes{)s e duas me: didas", em relação ao Sr. Deputado
! Leonel Brizzola. Pala-se que t-eriam
; sido a.preendidas armas portadas P;)J.'
, membros do corpo de Fuzileiros Na~
i valS, I.:'to vem sendo Il1otivo para €:.3~
cândalos, pr-ovocados pela União De ..
mocrática NaCIOnal, através de determinada imprensa ',.

fUNCIONkRJOS

'5!:mesul ............. .

c(]rrl~:do

.'

I PARTICULARES

!

vernaànr" Carlos Lacerda e ofereceu-

EC para plotegê-lo, sabeMo que cortor:dadE'S dirig.entes do país. (!',!,rtfo
na per~9;'o, Já til1~a havido atentaq>o
.------:- ----- - - contra êle. V. ExR .:;abe de onde .$al ..
bem. MIl:to bem.) ,
..íl1rMdos' a.cs seul adversá~'iüs à aglEs-) nhi c.! que foram apreendtdas metl'a~ jl'am C3 cl'imlI;C:S:.'s e que ru~lgu~m "o SR. P!;'ESIDENTE:
-ão maIS intoleravel, a caliul1a mal~ .lmdora:f e revólveres e que o Se- malS -do que ele defendeu o Major
nhor Deputa.do LeonEl Bnzo a estava Vaz, defendeu a UDN, que é a consTem a palr.vra o nobre, scnadól' .u:.uçorta vt:l.
acompanlwdo de fuzileirús navai.s que Ciência honi'o:;a da ":{epública.
Al'thur Vii' 6 Uio.
LeiQ, Sr. Presidente. trecho do di.s~ cal'rcg8';am atmas, e ,que está haye,n~
O SR ARTHUR VIP'GILIO _ Es~
O S::t. A~THUR VIRGILIO:
curw do Sr. Deputado Pedro Aleixo, do um 9:Q.~e"w a l'eslleiM no Mmls, ' .(1.
,
.~~,
,'.
(NL'~ }oi r~visto pelo orador'l
lJublicado no Jornal do Brasil~ <lo Rio têria da Marm.tw: nem deve ign0rar tou dlzend~ q~~ oflClalS das., FOlÇas
6e,nhor Pre..:idente, SenhOl'ES Sena- de Janeiro:
que, há :.t:guns dias, ,o Chefe da Casa AT;nadas tPlOt.eol'a:.ndodsr. Cru:.C3 Laa
,
CI'V;!
d"
Presidênci"... da, Repúblic.,
ce.da. Es a, a Yç.f a e.
dores. VG:i.o t:. abordar, a fim de c::m~
(te/ido)
• .........
,...
....~
.. d'
num prrJ'rama da Mdio Tupi, de ~ Quem sofreu um atent.ado por um
f '.'OU t 3.1' 1)1' •~ 11 unclamen~u5,
os eplSO 105
"N.~ o é segrAdo pata ninguém _
0:;..
d
nce..'1tes que tWllultU.Rl'am·a vida da
"
.
Sao Paulô.' SR nao me engano, ou e homem da Guardâ pe.s.soal do Catete.
C.::..pital mineira, No .dia em ~ue Gon_ disse o Deputado Pedro AleiKo, - qUe uma das duas rádios dos Diários As- à l'eve:ía do Sr. presidente da Repú1:1'
~e inaugurou há tempos no Bru~ll, sO'ciados, fazia
afirmaçóes .inteíl'a- bUca, C0Il10 à revelia do Governador
denel
punld"...:!"',·
b"lll-a""ntu- men t e fa.sa,c:;
'
d'a. Guerra b a,1'a. CaIazans, dIZ.
'
11 d' taquêles
1 t.ristes t a'contecimentos, '-'I'ocas à
.v,.........
e "O
. . :.UI P aI avr as soe,"o
I
......, a
agora,
t. Z 15 m;..,~D.~:ara ell re o gru~ exa!- -rança dos ladlões, o reino dos lhen- alGU!l$ políticos çla união De-mocrá- o Senador pa.dre a PolÍQÍa' afogou
ado .e _~;-na~lC~ .que tep,tou mlpedll' tL'Xl6os, E' a mentira que se apregoa ticu, Nacional. V: Ex" tam1:)ém não mendiuo no Rio da Guarda.
Ul~a ! :um~D PD:lt1C~ ~'1Clf1Ca, e o p~vo pOi' tóda a parte, a grande mentira de'",e desconhecer _ não só p o r q u e "
,

I

C>

~ll~elIO" t".::.glandHJsO t:a~ ~uas tlad120es llbel,.lS e democratIcas.
Mal acabavam OS êcos de minhas
palavras, Sr. Presidente, ê elas en~
contnwarn confirmação em mauifestnçõe::; as lnais expressivas, partidas
de enhd~des representativas do p2nsa:nen~o católico, leigo, daquele gran~
de Estado, com o apoi-o, do ilustre
Bispo CO:J:djutor de :aelo Hori7,ontr.
Logo depois, tnmbém o ilustre Go"el'naclor de Minas Ger~is hu:cava
'Pl"oclamação ao p.ais, na qual c-ondenava 6s.se radicalismo fanatizado que
está tentando tumultuaJ.· a vida pú~
bEca brasileira.
\

--

lffi'

I

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

naçional das reformas de base.
_ A ê.sse pretexto _ concluiu

os jornais têm comentado_como por"
Que todo o Bl·a...~ tem ouvido _ alMinas vem sofrendo os mais terríveis guns programas da Rádio Msyrink
vexames. Entendem. ser necess~~io Veiga nf\. linguagt;m mais ~,ó1'CUda e
àqu~le povo, trabal!lador e pa~iflCo, w~z CCnt.ra homens honrados' e digOUVIr o falso prega0 de rnentuosas 1I'Ü'3 lda Oposição. Esta luta fOi por
refo~m,as. Repetem-se as ~a!::.as de êles ·começada, e a grande verdade.
convemos, congressos e COIDIC!OS, pa- Ilobre senador, é triste confet;'3ar:'
ra. qu~ se possa, cada v~z maIS, !.azer tudo ist,o c01'tes.ponde, no sentido pl-eMinas humilha~a pela lUentira".
onástico, à abmluta verdade. Temos
Ora" f:?r. pr~Sldente, -luto pelas re~ ouvido - V, Ex!} também - muito.."
formas; farei 'parte dêsse j'Clube. de programas da Mayl'ink Veiga. Veja,
La.drõ~"o Ter.á_o S~', ,Pedl'~ AlentO então, V, Exl!- COmo essa norma de
el)l'agen: de Vlr a pub!l(~o dlZer q1!e dois pe~QS e duas met\:t.d~ se torna
prova. iSto ou acettaTa um desafl? esquisita. Il'itamos vendo tsto f.1'2meu'para que prove. que o Sr. Al.1m- qüentemente em algumas estações de
nO Afonso, que se filia à corrente rádio de São Paulo e de televisão do
Não me ~~
nnsso furtar a êsse eon- que Juta pela" ref~rm·<,
~ .
SeRio de Janel'r~
<..., que .
..
v. AOI"s., t al'nd. , dl',er
"fronte; Sr. Presidente, principabnen- nhor Almino Afonso faz parte de Oro QU-e há dUas-ou três semanas, nesta
I te em face de discursos proferidC's na HClube de LaUl'ões", a aeeitará o de- Casa, se. levantava, oom '\riolêllata.,
,Câ~:al"a por e I? .i n e:n t ~ s líde:'es da safio pat'a que eu prove, ou isto .é o Senador vasconcelos Tôrre.s, acuzant Ulll~,) .D:>Ulocrahca NaCIonal, mcom~ apenas homem de cate,goria descendo do â Nação os assaltos ti. algUmllS
. preeuslVêllllente enc.ampando a. de- à politica de campanário, baixandO organizaçõés da República.. O díscul'~Dl'Jem ,rl~ Belo Honoznte. dando-lhe a acusações que vão bu.scar. na tol'~ co de S. Ex" -está pulúcad9"no "Diá·
uma fClÇ~O que procurava. buscar a l peza., o elemento para OpcCl' à pre- rio do ccugresso·'. Fatia. gl',a,;·et
exa1t?~ão democrática,' como se fôra uação dos seus adverSários?
acusações. i1Pontandoy: os crimes e
a. def:;sa <la legalidade e da c:-:..:m, ~ O Sr. padre Calazans _ Permite atenta-dos cômetidos.?em alguns InsE, ir..do a.lém, Sr. Presidente: ho- V. Exl}- um aparte? (ASSentimento do titutos e organi~ôes da República.
n\l?E'; de cultura, com todos os atriw.omdor) São dois pcnto!s do disw'
~
Dutos intelectuaIs e até com atribu-'cul'SO de V, Ex\.! sôbre os quais eu Era. o aparte que eu queria dar a
tcs morais para um debate em plano queria faEer algumas considera.ções: V. EK~.
alto, de qualquer tema, principalmen- primeiro. sô"\)re a reunião pacifica de
O SR.. ARTHUR VIRGILIO - VO'l
te c.:~.::;teo b~ixando aos insultoS mai3 ,E-:::'o H~i~t-e. V. EX!). ~,~ ~~~~p~~{lê~lO c~~ tna.ior p:.:azer.
...

I
I

V

Não iria· eu acreditar, não chego
a est.a paixão, esta infâm,ia est.a ,calúnia de atribuir aO Sr. Carlos, La ..
~erd.a a responsabilidade pelO crim~,
do Rio da Guarda. como só a ,calú ...
nía. e a paíxã'o cega pOderão, at:rf..
bUir ao Sr. Getlilio Vargas a.,.--TG'pon ...
sabiUct·ade por aquêle atentado
coI
varde..
.4
.
I\Ias não é êste, áG.da, o ponto

Á

aue f'U quero chezar. Quero dizer q~
êsse homem .anda ceifcado de oficiais, das Fôrças Armadas para pro~
tcgê-lo: qu.~l'O dizer que há vIDuitos
anOS êle" l'ec-ebe essa. "pl'oteçã.o. Um
homem,:'áue a,nda cercado de capan'Zá..s
metralhad>or.a~ não recebe' a
.
m-enor
condenação da UDN ...

de

b Sr. padre Calazans - Ntl opinião
de V. E.xl!- são capangas,
j
O SR. ARTHUR VIRGíLIO -

..•

I

ou de determinadas pessoas" que têm
o dü:eito de

defender a sua vida.

'1ua!ldo a.hleaç.a,d.a. mas que neg::r'U 00

Leonel Brízw:a· o me~mo dir-eito
de defender a sua vida, quando amea ..
r:ada.
' .
, São êsse.s paradoxos:, êsses C()nt.r~ I
tes, Sr, Pl'esidente, que colocam q,ai
homens públicOS a. nU ~'apte ~ ~ j
:;i,:"

n!A.~ ~,~~~ ~~

---~"- ~.::';',-
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~as~L~t'lS? Ou, não no o.erol-OI'to de Pôrto Rie ri, eu
1".300 úem"cl",:tas? Re:peltam a LeI, ou virtude da R3ita.ção dese.r,<:aiead.!
EXa.?
I ' ,pÜQ a re.s[J;-ltam? Re.:;peitam a. COllSw pelos sindic:ltos, CGT e OUt:a.5 o:g:a.
O SR. ARTHUR VIRGILIO ~ ConO S~. ARTHUR VIRGtLIO - Esta tiCuição La ReLública, ou não a res- niz.::tções depois do tra'balho !C:ltl
cede:'ci já. Senad'or AuréEo Viana. 1nos jornas.
!peitam? Que tipo.de democratoas ê és- ne.s.se sentido pelo Sr. Bn2~!U, Vê
Est;u tendo o praur de r2s.;;:r.d':T ao
O Sr. Padre Calau.tns _ Que jor- te, que .se está ~rjando neste Pafs? V. Ex1J., que se não temo.,; tôn;a pan
pr:rr.e:rD aoxte com 4 l'e n.2 h ....:n:·cu nai.s?
'f0n}lD aqul um livro, do qual poste- impedh' isso, OU aquilo, muito lUenQ
o cn:nC!ltJ S2nR(:cr Cd.:C?'dIlS.
rlonnente lerei algumas paginas, p'ara temos para falar em rádi-o:; e esta
:
O SR ARTHUR VIRGíLIO dizer a Nação do comport~mento de
de televisãó, sei quant() cust01
lUo 15e c~te, p::..:s, o Sr. LeC:1,:! B:'iz- incl1..Isfv~ co:n
fotografias do Depu- Otávio Mangabeira, de Prado KelIy, ações
minha ele-;ç.1o; não fui eleito {:;Ol
zo'a pa:-a a.cusar de subvers.iva a. re- I tado Al'nando da Fonseca. ,:ma. daqueles vulí..os eponenciais do gran- favol'
d;:! grupo,>, de que~n qL1er qw
un.:â.o de Be~o Horizonte, Nao ce ve- ! ..:amc;t~:;la sobe dlSSo - ao lado do de movimento que s1ll'giu no Brasil
nem de padrinhos.
nha cita~' cs fll7ilciro.s que lá e.st.a-Is~·, Carlos Lacerda, Figura. que pode com o notne de União Demqcrátiea seja,
O SR, ARTHUR VIRGILIO _ A
vam, talv::z cc:n:> amigo3 do D_pa_ s'er cons.dcl'·ado da "lama" do Oatete N,).cional. Quando na Consti.tuinte, ún.ica
proibição que há em re Rção
tad,J gaücho, pa:r:.a pl'otcge~-:he a vida I e das m:\is espúrias da vida pública alertavam êles o País para a inquierádio e à televisão é 'quanO"L p...'e ...
contra. a agl'ep.sao Que all ~la !"l. (~;iI-1 ~ [1t,:.Je.ra, no ent.J.nto, se transformou taçaó social, para o perigo da extre- ao
rou por home-ns =11..:2 ::;;: eL~: :t· 1 à e-m comensn! de Brocoió. freqUenta- ma. esquerda, aviB:lndo .. nos, porém, tendem tran.sformar ê.s.se servIço pú ...
custa de d:nheircs e::<p~i1·:O". a:l.~:t;·:a- dor
d,) Palác:o Guanabara,
para de que não perdêssemos de vista o bEco em instrumento de inSULO, C1i
dcs neste País P2;O tami:;;: 1':':"':0 e fa- apoiar atos, nem sempre dignos
de perIgo do
totalitarismo da direita, ofensa. às famílias que se en~:'Jntram
C'mom Ins ituto Brasileiro de Ação lJe-/ ap:cY'..lção do Sr. Governador.
porque, sob a pret-exto de se comba- no lar e não "'stão dispos!ias a su..· Ql""
tal' tais Cü~sas, ltsse.s serviços €s~a.a
m:'c-ráUca, homens que não têm au..
_<>,,: ~', '
.t fá'l
c . . ter o da esquerda, abriam-se brechas
toridade para falar em Demoaac:a,
S,: Ph.',d~n:e .. e mUI °d Cl,aCUtr "'am'a mobilização dos direitos. do .sob fisrJalização e sujeites a sançõeS
~"que membrc: dE' um Partido d:ta- se, c multo fac·l Ereten er tIans ,?r- I"'
b se incorrerem nêsse pl'oced.imeIlt:J ...
t;"a: d um ~a .. t.ido que c~·"ia a·é ma~' o f~"."O múr::L~3mo em bandeIra f34cismo sob modalidades novas so
O Sr. p"dre Calazans - M<ls f 01
o r~~zG~o Ô~ o 'p~~ '~i.<:'1t} B.~;l"iJtI~~O: ,c:~ l'~ a (o p,1,..;; é f!icil, sobretudo, capa nova. A mim não interessa COmo fecha.d a uma estação em São Fa·J(J.~
., oue .'" ombrca rc.m a Un'::') D.~- I1U:'~l:io s~ tem ao lado homens que é que andava 'AntÇllio, Pedro, cu Ma~ enqlw.nto fi Mairink Veiga pe.·n'ane"
ln ... s ,,:t i s'N 'onal e au~" "i',~"'\l~n~" I ;)0.1':l1 f~!n t:ll melo ~enos em mo~ DoeI, prõpriamen~, a não ser çara ce no ar.
mcc.a. ,ca aCI~"
<
{. {.
.,'
' . ·l'-s.L~mo.
homens que vao buscar
o mim me.;mo. O que a: todos interessa
O SR, ARTHUR VIRGlLIO _ " •
.se (tp~'eosent~m p ...t.allte ~ t?o~o eO-ldinhe~ro em fontes_ espúrie-s . r:~ra e que houve na Capital das Minas
mr> d.f...nsoles da Democ.aCl.1,
apI:cf:.-lo em pr:)moçoe,~, pessooIs 111 .. GeraiS, em Belo Horizonte o desres- transfOr!11Undo-se em inStnun~nto de
O SI', Padre CaZa~ans - perm:te I, clusive em crrmpanha moralista.
peito à Constituição da República, à baderna e de insulto.
lei vi;ente, ao pensamento do próprio
O Sr. Padre Calazans _ O Prot ?
V, Ex~ um apar e
i Isso e fãc!l, Sr. PresidentE', mas es~ Govê:·no de Minas. Lamentando pro- fessor D:lrcy Ribeiro faz ofe.l"a.'> !lO,'
O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Es- Isa fa:'sa e·tã píJr .findar neste PlIis. fundamente
o' que aconteceu, no tôdas as estações de rádio e tel2vitou respondendo ao, primeiro ap~rte Os ho:n~ll,> Sê estao revelando nas aparte que dou a. V. E:-r\ quero re's- .são 90 pais,
de V. Ex~, ainda!
5,'(13 at'tuces. no.~ seus atos, no
seu ",l1t.a.r que consciência de Tiradentes
O Sr, Mem de Sá _ Até no;e a
.
comnOI'!,anlento, e a Nação Os vai _ Libertas quae sera tamen _ que Rádio Mairil1k Veiga, não foi f€cr.a~
O Sr. Padre Cala:;.ans - Co~ es.sa 'den1ificando, Os vai conhecendo dia está viva Th.'\ alma do mineiro, repele da,
afirn:ação não se esqueça V. Ex~ de
dia hora. hora.'
\
h
lt
I 't
di
'
1
tais procesos. Esta é que é a verd-!l'ij
que. á ~~ a gente:e el ..a CO~l
pec:o de.xu pá'l a .v, Ex", nobre Se.. de: repele-os. E já. princ.ipiuram suas
q .Sr. pa~le, caluza.ns -: Fe(,~l.r. t
nhe1ro tJUbbco• .com dmhelro dos Ins- nador Aurélio v:nna, POr já .não ter man·fe.'>tacões.
Mamnk velga ." Nao 11a 1Jn",ue~
tituto.9.
pemlitido o anarte A V. Exa.f Conce~
I
•
neste Pa''s COfi1 coragem para fa~.
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
P:::I'_ do-o agora S:?In C? maior pr&J,;-..el',
O SR. ARTHUR VIRGILIO - lo
..
feito
•
O Sr. AurCtlO Vlana ~ Sr. Senador, ~AU1to Obrigado, hgract~ço o aparte j <:> SR ARTHUR vmOILIO
.
' n ã o há nccE'Esidade de renovar a de- de V. Ex:J.. que engl'a'l1uecf mell d~.~, nustre Sei ador Mem de Sã wnfes ..
O Sr. Padre Calazans A p::tr.::'- clrtro,ção de que não de.';ejo implanl..a curw, f.a~el.tuo a S.Ua Pl'Ofi~s..l:0 de re 00 que ainda não ouvi um sé pro ..
brás ainda '€ttâ. fazendo propaga,naa, Gão de qualquer ditadura neste país. democrat.lca, n}lnc.a. jesmentlca, fa·· gl am.a ja RádIO Mairink Ve:~ ..f Ou.•
no NordeEte, até de ca.maval!
Seu democr:tta E' contõnuo defenden- .4endo J.b::'reclaçao fna. das ao..:onte.r vi, sim, va"ias palestra.s do De..,lHt.ldo
O SR. ARTHUR VIRGíLIO - V, do ns libe:'d!Hle<; dE'mccráticas pna mentos em face daqUilo que a _e~ Leonel Brizzola na teleVIsão e lLn~a
Ex,1;' diz bem. Agora., V, Ex:J. só con- todo o nr' "O povo. A~ora. o aparte. pres.::revé·, d:tando o único com .. ar ouvi S. Ex,;!, lançar lllSu!to ~e s.al
dena aquêles que são seus adversá- AnalisE'mo~. friamente. Os aconteci- tamento de um que ~omem que pre~ contra qualquer run das seu~ -t o irios. Eu condeno elemento~ do meu mento"l "2 Belo Horizonte. Foi pedi .. za as franl.jUlas legnJs po~e !ter em tores. ~~e dava. isto sim, veemên":'tt
Partido que vão aos cofres públicos da pel'm:.~s:i~ ao Govêrno Magalhães face de epIsódios ;:,emelhantes. por· dava ânfnse à sUa, pregação fe '3..1
proc-urar dinheiro, enqúanto que V. Pito para que, em Belo Horizt.üe, se ::lue, em V~l'dade, o y'u~e ~e está,pra- Ex~. se conduz assim na telcti ão,
Ex~ não condena Os esbanjamentos realizasse umll concentração Q que tu.:ando é iSSO: a facçao afelTaua dO quero C/'er que assim se com,uz. no
das contribuições do povo da Gua- estaria peAente o Almirante Sílvio imobilismo, a facção que "a::ha que ) rádio.
nabaJ.'a, pa.ra propagand·a no rãdio IHeck, A permi~ ...ão fOi dQda, a reunião Brasil e.:;t.á 11.'Da maJayjj~a que r:M
O Sr. lIie1/t de Sá _ O p ob'e.l1a ~
t
<e na televisão,
realizada. com a presença. de figuras há ne~e2.,ldade. alóuma ue '11l.da:1(.a êste. Ta:r..bém po"SO dEpor
l:e se
,d
m'1rcantes da polit.ica '111neira, inclu· a :í'acç~o que v~ve ~J.a fartura que VIR sentido Tenho acompanhado a Vidd.
O Sr. Padre calazans - CO.1 ruo s:ve da União Demo:.:rática Nacional. ve a vI~a do sIbanta, do &0:,2..001', es· do S1'. T.Jeoi1el Bl'izzola, fui <;ell co.nO SR. ARTHUR ~IRG:íLIO - :0l"J,o Nã~ me con"ta. DOl'que não li e não ta fa-cçao acha que po:le pregar tu nanheiro e ad . . e;'sário n9 A ~em JPid,
ccnd:na porque Quem cs faz é o seu ~uvi, que partidários do Sr. Leonel ao. que dt:ve f~la;r e111 qua q er lU I..egisla!iv..l do Rio Grande do Sul ~
c~ndidato à presidência da R:pübli- Brizzola, e do Sr. Almmo Afonsó, ele- gar, que tem dIreIto de expor Slta.ó ~ambém náo me lembro de OU"i';-iO
ca, que usa, como talvez nunca' se mentos pert~nce:r:tes aO Grupo. p9..r~a- idé.as. s~m a lllenOl" '·I:stri('~i:l.o _ e a ;ançar does tos contra a.:; seus ad~'er"
t.enha usado neste país das contríblii- mentar NaclOnaI1st.a e mesmo as For- COr..'::;'l"U.ÇlIO lhe a$Seg\lr.J, es~e pnn· sál'Íos. E
bem lerdade q',le ele chações do povo para promoção pessoal, ças d~ esque~da ~ da extrema esq~er .. légio -:- porque assim traa,::;!o.IDa..Lll mou O então Ministro da Guerra, _
para anestesiar as ma&'as, tenta.n<lo da .deste PaIS, tr~~ssem t.entado 1m.. em pnVl1eg.o de cOf!'er ~ste grande Gcnel':11 JI.maul'i Kruel, de vendilhãa
conquistar o voto daqueles de quem pedlr aquela reunIa o que estava sen- Pais de Norte a Sul, de a-11..::1ar, d:. da Pt.tria. Se isto é ofensa •. , Tam..
é o mais terrível inimigo, para usar do realizada, de·. oombte lY.lrticwar- convocar e de pre~al'. ~vIas esta _'1CS bém ao Mllllstro San rh'aO'o D.;!'n ..
o poder que usaria, tenho certeza. se mente ao extrem1Sll10 da esque~~~. ma facção, SI', Pl'esid.e.'1le, que é 1'e tas tanto um como outro °m:neb"(Js
lá Deus permitisse chegar, para es- Logo depois, um outro gruPo so~121- present.ada~ por homens co~o êsses do GOVU11Q dO Sr. 305..0 00",::; t é:'e
magar as liberdades existentes neste ta do m~m~ Govérno ,1\!agalhaes das agltaçoes de Belo HOrizonte, - chamou dI" vend:lhão da P5L:.<1. N:\o
pais e sufoca.r os anseios de liberta- Pinto. p~rnllssao para realIzar -. em ttndo a audacia de fal;u em Demo s-:i se bto é cO~lfete, .. IRl:.o'.
ção do povo brasileiro.
Belo HrIZ?,?te - no me,<',mo recmto. cracia . .o que fazem é arr~tar ao
O SR I")..nn~u~ VIRGILIO __ ."Condeno,' porque sou homem que uma reumao pro~rama.da para a de- descrédIto ~staJ; palavras, JUando sua aprt 'ela:::') . {> <t a?fe{"':)('iiO de
das SUas idéias.
quais
não neg.am, que 1ufro.<; ~?xe~ç<ml
o mEsmo
!.Una cO.ldt'ta. E' uma. a:>Jr~":"J:,ãJ
desafia V. Ex" a que prove que te- fesa
me interes~am,
porque
sou sejam
democra-.
~
t
.
nho usado qualquer dinheiro escus~ ta. Permissão concedid?. Mob:'iza-se direIto que a OOn".d,Ulçao garan e - falsa. er!';lda, ~ój:e a ::onélJJ,ll '.,'0 ~r.
para minha eleição. como o noble ') mpsmo g-l'UPO que pleiteJou o .c]jreI- ·.(do~. 'ndlstmw'l1fr.te.
Amauri KI'JPl D,6r part,e do ~en. Gl'
deputado Pedro Aleixo teve a onsa.· t d
li
I eu ,- p o"ro
O Sr padre Cala'_a""
NO_"f'" Leonel Bflzzcla ma sem L0.C2 d:; in··
dia. de' dizer, ao me incluir entre a ~ad~ l'e:n~::io~~Ue~te,r te~i:g
à r "'su; Senador: V. Fxa., ~; s/Jncede u~ terê.<se n,'\'ional. quando e~~úo ':ln
"corja de pelegos" a que l5e referiu. frente um Derut.::Ido Federal. se:'"io aparte?
choque os in'e"ê"ses do J?a,s: e, ioe;
Condeno (l.5/ que os -chamam de "la- mais de um, e tenta impedir, por toque aqu: tin ca:"litJi.s elT.~'J' . ''{(.~~o:,.
drões da Previdência" mas têm a<l tios os me1o.s e modos, até pela vio·
O SR ARTHUR VffiGll.IO
O Sr. '1!r.m de Sá _ ,) ,?,q CC"10 ,i,e
seu lado um senhor Armand-o Fal~ lf\ncia físi-ca. Q realização da segun- Ouvirei V. Exa. ma:s l·:i".antE',
lnterê:':of> na:.::onal é m'lL-o ;r. J '.;\0.
<.'ão, que responde a. processo no
O Sr. Plldre caza;.all$ _ O apart.;
O SR
A:~THUR VIRGILro
I.A.P.M, por crime de peculato, e da retU}2ão que se efetuaria inclusive
•
('·tá pelo Brasil afora, nos -comícios. com a permissão do t1ovêrno do Es- se enq'ladrl1 pre<:lsamente .1e3te !=()!l Tan') é sub,jcti"a que o Sr. L?oT,[:'l
de Minas Gerais. que é um Go~ te do discurso de V. a;xf!.,
Brizzola t~m eS"'a opinião e eu tenho
:;0 lado <la União Democrãtica 'Nacio.. f,ado
vêrno udeni~ta. Pondo a. pa,ixão de
,
t di
nal, ao lado de Carl(!s Lacerda.
lado, Qual dos -deIs Q;rupos portou·s.e,
O SR. ARTHUR V"IRGIUO
:mtra, comp.::~.amen e versa,
O,..Sr. lIfem de Sá _ De qaalquer
S, E~1l' acusa os inimigas do Ed- em Minas Ger'lis, dent.!'o dos méoo- 1!:lltão concedo já,
'!adeiro que a.tentaram covardemente dos e do espirtIo democrático? E' tão
O Sr. Padre caza;;.o1ZS _ V. RÃ maneira, a expressão "vendill1ü I da
ronbra Caxlos -LaceTda. Condena-os e clarO que cheg>l a ser óbvio. E' isto celência não de.sconh,:·~e que muito." 'J~trj?" é afrontosa. AIas, o que ha de
t"hama-os de sie!\rios, tentando in- Que se discute e creio que é ~por is.so políticos da União Demo'.l ática Na :ll'Jresionante, no caw da Mairink
"lusive manc.har a memória honraR Que um prfncipe da. Igreja de Minas cional estiveram du:ante on'ro t:m Vei~:', é a pregação subversiva, que eU
~. d '
.to'
o;!1. e digna de Getú:io Vargas. impu~ GeraiS, cUjo retrato saiu publicado
pu, proilJidos, de falar em esta-ção dp. ~relO evel'la sel;"~ mUI maIS merecetando-lhe a. resp011.Sabilldade por em jornais do RIo de Janeiro, pro- rádio e teleVIsão Amda recentemen. dora de Vigilância e fiscalização por
clamou
seu
de.c,g;ôsto,
não
deu
o
seu
t
aquêle crime, Mas não condena OS referendo àquelas manifestações
e te o Deputado Herbert Levy -':01 pro! parte do M: n i s r o da Justiça O
(lue se lllanoomunam. com @sse ver- nrotestou
contra a inclmão do nome bido de falar numa em'.ssQra de te~ Ministro da Justiça, nos têrmos do
r''\deiro ladrão eleito delllitado esta~
nual pela. Gu:mabara, na campanha da Igreja, que estava. sendo Citada levisão' de São Paulo, V Excp;êJ;lCia 0:'-11<"0 dt; T p lecomünicaçõ€'s, tem aU-,ra a apl'ovaQão das contas inapro_ :.:om6 tendo sido tfimbt"Jn fato.r para sabe que no mês passa-:to o G07erna-,'·,:,:dld P pJ,'~. ~:x ojfício, "'.P~~.lr ~:m..
aquple movimpnto de vioIt}ncia. Cf oue dol' Ca;'lo,,; LICel'dn- 'i: ,t,anio a CO:1- ' , . ., nt11'l en11S."ora de ra~ho 0\; te"'~das no li'...stado da Q1!follªÀHir,!l, ç<?:n~
Oce di,seute ho.ie e o s~~uInt.e: 0<; ne- \:ite de ~al~0hOS'1'o .}ra"'r!,'. K;~.~I~u s'l-,I' . '··ão que ~!aça llregacôes ~ubyeI'Bi..
(!·eno. sim!
mºCp,.·'ÜM Querem o~rtal'-se CQD10 de- Imo, fOI l.lIIpealdo de oe:t~:a:caJ \'a5

O Sr. Aurélio

V·
rana -

P"t V
O Sr. Padre Ca!a .. ans --:'
erml e . ace::ação gr::<tuita.

E'

uma I n~oc.r~tD.S, ou como
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o SR. ARTHUR VIRGILIQ
ConfEsSO que nunca ouvi - m.f!S nun ..
,.ca, mesmo _ neI?-hum p~gr~ma ~a
Rr.:.. o Maitin!t: veIga. POltanto, ~cre.lO
}'1) ( . ..1:::' V. EXl. L..Z haver. conh .. cen~;) ~. e"a. como conheço. p,ela:) sJU~
tr..i.-_Ç"(J(::) _ repito som a menOr J-"
hl., çJ.o _ reconheço em V. Exa. ,um
dt._cs nr;lve·.'sárl()s que, el!1bora sej:lln
dos que mais trabalho ,dao, pela sua
integridade moral envaIdecem o OPQ-

da uma. revoll}ção merecedOTa. das
bênçãos de ·Deus, Crlado!' do mundo
e da terra.
.
ccneedo o aparte ao nobre S;;nador
Padre Calazap.~.
O Sr Padre Ca'awns' _ O p"oble.}la tem' (jue lier pô~ t:> em tac~ ,,~ver ..
Jade hiStórica.
'

(Saçal' U)

Março de 1964

=

= =..

-,--.~'

Ide
sandálias. ferindo os pés na,s
dl'uS das estradas, sujo ,de poeira,

pe-jmelhante, dias ,antes, honrou.me com
en~ aparte, em que tambéni.
adotava.
[fe lepro,sos. elltTe doenLes, entre 50- es.se ponto de vista no apreciar a
h',edO!:':S. P1'c:;nu a sua doutrina que. IPl'OblE:mática brasileira.
\ar.ra~l'~ dos an.-os. vem SOfrendo per-o
Ey. de fato, acho que a radica'j.
5:::gUU;úc.s pela :'O,u a fulguran~e grande. zaçRO só faz impedir que cheauem
m, ~.:s ~;IC hOJE: que\e~ tran.::if:lfmar a um denom,inador comum as ~ fõr ..
tua n.::~~:nI;.;.r.a d~ ~~t,~n~t,o. QtUet-=ctUl ças que acel~a..ml Com ma;cres ou
•
,m
Cl. J,- a
u,
illS ..lumen o
e mCUQrt>s restnçoes, as soluções Dura.
O que ef:ta h9.vendo no país e um.a vp.'H:·_P. úo.:. hum!~a:::s, querell:1 trans-:03 pr~blcmas brasileÜ'(ls.
.'oaç.1o contrA ,f.!:a pt:':;açJ.o, pl'inCl· ~Ol~m~.-.~~ .p.. .LaGlpal~~n~ para e!ma-I ~ne6âvelmente, eSSa radü:ll'za'·fio
to
paIm ente mar;xlsta, como a que fdt o .:;al nq 1..:1:" qJ.e SOl!vm, que pad.ecem, eXl-ste de ambos. os lados"
:<
si p~iIIlciro- entret::mtc. quero de.5vin- Sr, Dare, Rib1ÚO. QUEm CDmeçOU 'lue tt:l.l !,:,m.:.
Nunca neJuel iS!io' C:J~10 tambtm
cnlar' a Mair.. n"k VeigJ, ciQ CO'I-!rno. ('~~a lircga, l}ã.O n:!o oi o Sr. Al'f4J.ildQ
O Sr. AureLo Vtana - permite V, n'jn03 Vlln à trlbuna. exaltar q~e
E' um), f:rr.prêf.-a ptLvadl\ eOhl<J, qu~l.. r"ale:'b neln o saeNdo',e a que V. E$.a. Exa. Uw ã.p:1He'l
nq R1Q Grande do Sul Re tent-as"~
quer outra. Segundo, qUf'~O (C.VII!- "2 rcfe.c. Aliá';, há. olltl'O D puL,tti·)
O i:::l-J.G., ladrIUR, VIRGILIO - I impedIr a palai'ra do' Governadm.
culá-la do partido TrabalhIsta br«~· 'aecl'dutc, também mrnelro, que f.,..-~!i COm lJr<l~~'·..
IOtt:lO.3 Lacerda. Nunca fiz ts::o Da~r
le~ro. t?o\"Lanto, gâ faz e".,2a pregilç,~o, no.~. jorn::tis, n-..:np. rr:vista de Wll .a:~{) ., 0. ~r.~ .I..;:<f .. ',O VW~a - Não, tenho ter .~utol'ldadc pal~ vtr à tribuna
nC.o terá a mmh:l npl'OV4!.ç!lO,
nl::'l,3 OU meneq, d':C::.ll'ando 4ue r.. 1.U1'~ ~~1UL~a. f.,..nlpO Qe OtH:r progn:!.mas l'a- cenr .:nar o deputado pedr.o Alelx:-o
O Si', }'1e-m (ie Sá
Da ,me"ma c~ .c&!llÇ!'..O do Cristhni~:no era [lo $'11." J..ofo1t.co~: l-J ..O. tenho 'OuvIdo p!'ogra~ ,uando exalta a bade ..na tle Belo
maneira d~ve tle::.vincular a -tjn,~ D~~ :narxí~tiza~:':o. Ezit:t.c~n ~s~!'t.; te;rrl.1s "n0..~ ae nS110 nn mU;h05 meses. Se a HDr.zcntf; dai ter autor d"d'" ara.
mcc"ãt-iCa. Nacional d<lS acontecnnen- zontra4Içõe-" numa'J'(Wl i~'~t:Hz e (;os- COnsLtUlr:::O d1 Republlca pr01ve plO_ vJr a trlbuna ccndEf;ar <l «d~pu~ do
too de" Belo HÓrizonte.
'~:acati-a comO e.::ta, num Pa's <'Otn h3- .~:l6a-nJll.. s-uv.:!rs:v-J., a propaganda Bl1ac pJ.nto, Pl'eSl-dent~ da unIão ~ .J
_~
S
ARTij:UR VIRGILIQ _ t~rias tão belas, tã-o eh~~"s d~ ..1.luma~ .:!U~VE:,sJ.l~a,~ pll',a d . mde p""r,tlr , deve moc~·áttca Nacional, quap.do \'ai pare;
. O
R,
i!';<:: '
t116~d{", e:m tanto'...e-;Sj.)ír1to .crl~n:.O, E
f'~ p.o, .úa. O que me esta a$som- a trbuna da Câmara exalta
t
Não sou hcmell'!- ,qu~ apr_ove d "'~·i'd
\ hi.Stôda daquele que, como diz, o blal1t:.) e ts..zendo temer pela sorte do bém. a baderna de B~lo H· . r, 11m..
Ap:m~5 Fprew.e). ~cur~Q~c;o~a~ er~! ~2.nZellw, ve-~o à noitz 1:nçar a se- ,sls~ema d-en1Q::ràlico d~ govêrno neste Vê V. Exa. que eu não ~~lzonte.
da U~lao ~emoctátlca N ~')u H~'i- nente do jO:o. para aUral' a N:-.ção ::a.s,. e que 0<; democratas, os. que se numa pos.ção radical. Ma e col~t'!O
exaltalam a baderna de B
ne~a ame~ça qe atJ.ismo em que ela ...ons..~erdm fegltllnciS. se aptt!x-onam, fa~e, SIm, à luta pela sôlu d~~ en ..
zonte.
se encontra E' a pura vexdade his- dem2 ..JadamE'nte, na defe!a dos seus problemas braslleiro
dos
.
,
. t :
- quase dlf
'd '
é
d
s. porqueç con.:l
..
Mas 9.gDra faço um contron.o: CI a-. -tt.rlca: Até ollt~m os prc-c-es30s .se fa:a - 1 0.05, ao inv s de ero que só a mod !lcação d
.~se a Malrí.nk veiga," que estar,a !a- ~a.m por ()utm. f.Q~:ma. À bt;.ra das ~e ;pobihzar~m para a, condenaçã-o da ~~l'a 56c!o-e-oonOmico jUridfct' .1..
z:>ndo pre"'açõêS subver-sívas, .E o Sr. 3:1eictl€s. da luta p-olítiea haVIa e::ro~ \lo.ehcJa, do de:,;re:;pelto à lei e à aI rutá, a qual não sath'f.uz os l' qll8
Ãrmandc.. Fa.lcãO, a ocupal', tem ~.qn9.1~ cel;bação: Tt:do i~:,o eyj'3~e e___'TI to::!.?'.> ?onsIJtUl(;,:w, partIssem donde partis- mo~ que crescentes do País, só eCla:
quer sançao. urua- cadela Eup~nor a p31.'Ses -do rrundo. Mas hOJE.'" nao., HOJe ~em ,- .e~cla1ecendo o povo s~bre a oluçao dêsses preVísSlnlOs robf so
txezentas emissoras e.spa1ha.~as por ') que está havendo, realm€nte, e uma ~x~~l~ncla do sIstema demo.crátleo de trará a paz e a unl-da.de ;nt~rn f1~a.s
êste pa:.s, a dizer 205 fazendell'os. que .r~ção cont-rf'l, :f' bolch~"Vização do gO"V~~~10d'O~ q~le, ~a verdade, fazem zendo com que preservemós estaM, ~
l!e armem pnra.luta:r1 Que seria ISSO? Pa:s. E quem assim fala é o em'men... mUi 'Os , ~lE:'-'" mfellzmente, é a defe- d,e pátria que Os nosso maio; gra
Não seria t-ambém uma atitude· mere- Us~imo e santo Cal'deal Arcebi~:po do sa ~a VIC2.nc!.a, da desordem, da pre- ram CCln tanto sacr~fíc1o ees t1egr
dora da saUÇF.O do Ministr~ da Jl~S~ Rio de Janeiro.
g~7ao ,suul' ers i va, ~esde que sirva aos luta,
'
'.
an atiça? E, se S. Exa. n50 age assl!u
O SR.. ARTHUR VIRGILIO - iLme-.ntos de ~Ua area, de SUa paixão.
Por iSSO é que dou essa ênfase
em l'e~ação ao sr.. Armando Falcao, Não menos santo que o cardeal de SSO e que me tem pre~upado e .é o d.o falo nos problemas trans ,q~an.
não estaria agindo com dOiS pe..'::-os e 158.0 Paul.J, qu'e o ArcebisPo de Pôrto l.ue es~a havE'ndo h?je.
tais de no.ssa vida social ec~~~ ~n
õ~s roe.di?a~ se a?i~se ass~m. cQm r~- .-L!êgre, -que o Arce~!spo de B~lo Ho- . O S,. 1'11;1n. de Sa -: V. Exa. tem ~ J?Olftica. quando digo- Q~e nã om.ca.
laça0 à Radlo Malrmk V~lga?, Sena ti~nt.~ ou que c-s B1SPOS do N{)rde&te. toda a razao - Essa e, q'le é a des- InJusta., d1scriminatória ao da ~~
n1Qtlvo de grande espanto!
O Sr; paà1'e Cala,"ans - ~ão est~u graça·.
.
.'
e um de.sprêzo total ao trabaiht
O sr. Mem de· Sá _ Já está o Mi- f~ndo c(lrr.paraç?es. mas, se,~ vált- a ~e,;;;'~ç~~dre Calazans - Essa é que-certdo-se de que êles .se
nistro sem autoridade, porque ced.eu da fi pa.~;,'ra do Ilustre ~roebl:po de
O Sr 11/ m de s.
,
.
.pel1dell}, e que um nada produz sem
em relaç8..o a uns e agora -nãc mais e«~o Hartzout.e. pol'qU€ uno o e a da r
-'
a - E a ra~lca.. !J QutrO.·E' por isso que dou ênfas
,
pede aplicar a nle-d1da em réiação a Cardeal d? Rio de Ja~ei:'(), a do UuS'- e~fçao_ e~uPlda em que o Brasil 1 quando digo que o tra,balh o. precls 8
t
' tr.e Al"c!:b1.5VO da Bahia ou do Ar-ce·
u.
gora, nobre Senado.r Se- 1ser valorizado ondil qu
a.
ou roo.
bispo de Brasíiia, em suas Oartas pas- ~y.dor Arthur. V i r~g i 1 i o~ se V.· Ex9- lize, que o homem gan~: ~~~~e~
--::, O SR, ARTFIUR VIRGILIO - tcraís? Quem o di~e foi o. Arcebimo l.v~r a seyemdade que t.em no co~• .o justo para \'estir comer
t"l~,
.
Ant..!'.Q..dz se dizer que a p..â-dio Mai- de pôrto Alegre, juntQ a uma procis- Vl.V.O partICUlar que eu conheço; tão vertir também pal'~ trata ~ se dú'·
rlnk Velg2 faúa pregaçãQ subvet'sh'.a, são ÕO Corpo-de Deu~, ao próprio Go- ~nHmo e agradável de convivio par.. de, preparar 'o futuro. r se. sa ..
já o Sr. Armando Falcão dava aquêle vernador do Estado, Sr. Leonel B~!W- tl,cular, qU~llto v i o 1 e n t.o e fu- quando falo Que não -é ~;, teus:
con~elhD.
la: que o pOvo rez;asse, para que não TlOSO .na trlbuna_::e V. Exa. tiver a as oportunidades .oferecldas lve que
:Mas, antes ou depois, não importa. acontecesse ao Brasll, C.{>ntro em bre- se;en_Idade de. ta~I' ,um exame nas tria e pela De~ocracia se·pel.a Pá.isso é irrelevante; O que é relevante ve. o m~mo ..:.Iue acontecera a Cuba. oo~eçoes dos jornrus, por exemplo, nas. para ~lma minori~ Jam ap~,
é que o Sr, Armando Fal,cão faz es~ 'Dentro. da verdad= po!.s, tl'ata-se de ver~ que. que'}l oomeço1.: a radiriau_ ..são negadas à. grande ma1en~uan
pn,&.a~ão p=:Ja rádio e 'essas emissol'a:s bi.c:tó!ica, uma reaçã(l contra' a pre" zaçao fOI a ~rea geralmente incluf_ pra.,entada. pelas massas pq0l"J' re.não recebem sançãO alguma. Estão gação revolucionária marxista no FaiS. da na denommação. que a. mim' não
Não vejo subversão nÍL"SO
arer"
elas al, em núm-elJ) supe·r~or a trezenO SR. ARTHUR VIRGILlO ~ me agra<1a, de· esquergas..
nlarxi.sIrto nisso nã-o vejo" tea~ t~ o
. tos, &. insuflar a "'aderna" a p:'cgar a Qual seria, ,Sr. Presidente. essa. pre- ,Fo~ n~ área q"lC começou a; Ta- de bolchevlzaç âo d País
n ~ -1V~
stl~vers:'io: a ~nt-nr lançar irll1ãos con- gnçãO marxlsta? Qual seria.. e...~a boI- clicalJzaÇB.o. E' uma área ampla, que gacão. O ma.rXismg e o' boI ~ pre
tra irmão.".
- chevizaçao do Brasil? Dize!' que temos abrange tanto demcc::ratas' sinceros poderão vir na crista' da ~e~~~~1l1:0
up:1a minoria encaste,l1ada no privllé- como","",o ~d;?~ AuréTIo .Via.$a: co- pOpular, ninguém se iluda, se a ;1.
mo ~ tota}!.t.anos, peromsta.s e co.. toação continuar OOlno está
~ O Sr. .tl-1 em de Sá - Ess.a é ~L des- glO a gozar, a usufrull' .. ~
O Sr. }~q.dre Calazans --;-, Lela V. mumst~ ,m~us, deslavados. Foi ne.ssa cêrca de 70-% de nOSSa poPul co~.
g:aça.
EXa. os Cadernos do PO\'O .
área, com a mocéncla de mUltas e p'3.ssando fome oU quase a paa;;ar
O SR. ARTHUR VIROILIO ...o
O SR. ARTHUR VIRGILIO
a ~ulp,a d_e outro.'), que cOlueç.ou a fome sem perspecti~a de se enquadrar
V, Exa. deve .estar lembrado de um ..• a ganhar atá_para o luxo. e paxa raulcsUzaç,ao,
ç.a. Democl"aci~ 'que para' ela.. não
discurso feito há pOuco t-elT.i.po. em
O SR. ARTUR- VIRGILIO -- Veja tem sentido, po:s nã~ sabe lnciuSive
Minas Gerais. por um saz3.rdote que, o esba.njamento, enquanto aó d?Tl'edegmdando preceito bíblico.. degrada.:- dor de si multidões ~ofrem a agonia V. E..x:a. que sou a...~im tão ·ameno o qUe significa, a. palavra 'liberdade:
O que é, afinal, liberdade e demose carne sacerdote e transforma o da fome, das doenças, das incertezas
O Sr. Mem de Sá ' - Po:.s é.
Cl"<3.Cla para um oomponês escravizado
"amai-vos uns a-os outros" em ".ar- e angústias? I~o é marxismo? Será
O ~Ifl" ARTI:fUR VIRGILIO - p-elo: cam~ão? O ·que é liberdade e
ma.i·ves uns contra os outros", V. marxismo voltar as vistas para o cam...
po, para o interior brasileiro. e senti"r ... na anrfi!iação dos problemas, democraCia para um fQvelado aue vi:ve
Exa. sabe que êle não está do nOS!'o' pena
da situação do nosso camponês, quan-do troto com homens amenOs na Ptúr.J.is-cuidJ9.de coin a SUa frunnfa,.
lado, não faz parte do P. S. D., não.
pelo regime da meia, da CDmo Võ Exa.
crl~ndo os filhos. paro o crimc.? O que
está lutando por refonn3.s. O homem 'explorado
têrça. e da quarta?
Trago, para exalt.ar, o ·prenunc!s- é hberdade e: democracia, para êsses
--.;. combate com runa· fúria: 'satânica. ape ..
mento do Govesnador' M1l<>'alhã..es homens~que V1\'em· de salário-mínimo.
~ , sar da batina. ccntra o alevantamencondena precjsamente que comem apen.a..~ duas semo.nas pOl"
Sr. Padre Calazans - Todos nóS Pinto., que
to cú1tural) moral e ma.terial do paVIJ jáonos
duas ondas 1'8.'vosllS que surgiram. no m~, que vê.em Seus filhos estiolaretn
cansamos ie, dizer isto.
brasileiro. Porwnto, se há, alguma
O SR. ARTHllR VIRGILIO.- País - a jnf1a:çã~niqui~ar todos de lMniç§..o e sua-.3. mulluire.s esquálipregação subversiva do 81'. Leonel Será
marxismo, Sr. presidente olhar <l& vAlores de trabalho brasilelroo. e, a das ~recereni' jovens IêLQandonan..
Br~l1. poucos teriam aútorldade para as fábl'ír.a.s e acompanhar o es- l'Il-tlicalização p o 1 i t i c a', V, EXa. tru d?-<J~ a mejo caminho da vida.? .Que
para condená-la, ~ e$;l prega· fôrço do cperárlo, que ajuda a cons- vez não· me tenha dado
sIgttlfteam as paHWras l~b-erdade fi
çã-o subversiva é encontradiça, e em truir " grandeza dêste paiS. e tendo vez não me tenha dado ~'honra ~.e democracia ?ara. ê~es hnmens?
,
gnmde vo1ume. nas ãr.eas dnqueles que em r~bulção apenas a fome e uma ouvir,.,.
O
S
"
[
d
mais o com;tenam, em. áreas que si- interrogação sôbre o que será o amaO S Mem" S.
~-ta
, r . '" em e Sá - Esta pero.
r.
. "" " - _
prê· ração o de V. Exa. leva a ·um d"f'-~o
~iam qmllldo essa pregação stlbver- nhã?
so, fora
do plenáriq,.
.
to
.
.0
.
Slva as favorece, que -c.alam. que achem
O SR .. ARTItUR VIRGlLIO _ mu,
dol~roso.,
.
fi
será
man:iSmo
isso?
Será
cristiaQ11e a revolução por
forma seria nismo? Estaremos dentro do que O ". o disc;ttso que fiz' na sessão le- ~ O .... SR. ARTHU'R. :VIROíLIO'_
talvez a revolução santa" .•
gislativa p"'-'ilada. quando também E claro. P<>r Isto PrOgo a. transrorCristo pregou'
. '
i:I .
O Sr, Pa~re Calitzans :..... ConcedeO Sr. Padre Calaz",,' - Isso é dia· deskt tribuna condenei a. ràdlca.llza.. maÇt'Ses.
. _
ção düs pl..~çõe.s. M'e.s me lembro
O Sr. Mêm de Sá - Tt·aru;fõrma.,.:
me V. Exa. um aparte? _ .
, létlca de V. Ex<.
O SR. ARTHUR VIRDILJO'- bem de que o nobre Senador JMnphnt l· çô~s com Q ressalva da. lldranUa. (fOI
O Sft. ARTHUR VIRGILTO
~~:o. que fizera um discurso se. direitos.
CrtstQ
no melo' dOi r~CGs' mas
. ,. seno, a revolucão dem9crãtii'.'jl, .-... -~
.... pregou
""'- - ,
.-

I

I

f,

I

interfe:

t

!ne

.&

essa

•

=.

Quarta,f:i.':." "4"~==;-~====D~IA_.R~1(,_DO
O SR. ARTHUR VIRGíLIONo momento em que d.,er~l,~.3 ~J.oll"
teúdo a ê~e regime, e Sl'~n-l.~c:'{'o à.
p'a.avra. lii:lerda~e, 110 mO>.~en,J- C"::.:~
que qua:quer h::.mcin d) p.3\"Q p".:.d~t
\1.5111' lia l:ct;d3.de 'CuE1J ,j:,;)ffi:J5 ?.';ü
'\ G1Cer 1:.3, ,·.Ca. P',:.:::::'ca 0'.1 l::!- '" .• 'J.

--
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d;tadurcs pod;:;J:iam fazer o' de.slcca.- ! tc.::.~s c~ GGvLno.::. ttm. Ouvi, aq'Ji, m:.t.:.::.lr o h..~:~;í4:':':J c::i::'to. a :.,.N
, ci. .. ~ a~L;;"ó:"; C~m i.l1~".<..:..SJ.n"es. ~r-: ..:- ..:ao ü.i.lui. i:v,;erta ~e lll<J.t-o. Oa i,;;'p ...n.
Men v eúntpJ.;so,;:o.
'
O ~,.. Pcc..ro LUu01ilCO - U (;;,~\·,~'r·
O Sr. ~W-eí,t (13 .sá - Por ou:: não I E:>:n,;s ,eJ." .c~ill1a e pvSlq';'O Qz1ml.u.l
, " '1.1 <::::u3;).~.:'r o r .:I.1S tO ca...-.A1J:l,:) no yai úls.r de un.1a p~I:',~oa e Ci'.:r. ~
se i')z o U1ç.:,m.J?
.'

I

O

sa,

ARi F~VR

v:;r:G'_l'O_

:

~~'... J, O

[~n1;.D e!'~á I;'J.:.,a.•ld.Jo e r.J,5 01h.:a 8S lavourz.s ao l[C~i~ Cl;:~ p .•D_

O n:::'ci:s~ TI.) s.:;.i r~'_s,e e 11·"]'Tn~~iJ.~o !.-. o' r:~e::nc3 1,e;;u~)':.á-l.). a n:.o s;:r c;~a . .s roG.'iJ'Vi-as e ferr<. vi:;c;, rh ,i?,~T"S
r'n a.)<; P .)\~.'i. I '11 !.~o Y::-:a -c,,:;amt .. I (7.l.! G3 P.:.:.t:,~:o;, pJ.•. icw .<;.J d.t;:;:;- l.. ... .;,jLlC:.a.s 'e fLjH'..:rreittJ.h,.s ..•.
:.l..la:.l a mf:';:.l:J.r o p .. c·... ~=~~a. dl
6 :.::.:=t. All'I'hDR Vli,-GJLIO - N;''O
J:J!'\.-CL·::..r, ~.'r;.. ..•.. l1cc. ~.Á \ • ..'1 c'-:.':<- f ~.f'; :"oEL ,:'':'Lca (':'..'1 t ~. :; -e 'ti?>'); con.
. " ..... '- ". e é' de é e.,te o o~j::~iY-o. Nêm tôdas as t2~' ..
I'.'!. ih'_~'; :c.:: Ca c e::l·T ... ,~, n) r::c::Ll(::- d:c:~e", fenea:s q'..,e c:::r;::lI:1 o tn.:xllho
t.~'~,c'-~::'::~J·"s E:Z!.:~ '"e lCS ebL~() vc.tlpa:'Rs, v. Ex~ ,sabe dlS"
to -E.:1 -ql.e h9"1',:r u~ .::. -d!--;-.~:-c,.;;~.J. n:l lavc'.1·3, r. ü P~c;'~:'i;~, :iJS (':,mpos :"::;~~':~;:-:':OJ
c...d~ .:;. (".1 €Lrl ,',-.;.1,. ( j F.::.:.3 G.::~1t:·c to.
L~á-o
z.pwas ncm:.na.lm~me
;(.:",",1'5. rort3.1ec::~a. e 11..0 :.q,,', c!"i f...;.S-~
-c::-Z!~ .,.1\ l':?;1'?!ll r;r.<"~ flue ê'e -deixa C:o r.·.o! .... :.; ;":": .. :.':~>_, (.o~·.:..:> tc:l.:.s 03 cc ...p~(1,a.s.
q'.:C '.1 de~·it:.C-2.
f_L ~~E' J e :;-Yl. t:'IT!l. 't~e a..'i vêzoo
O Sr. P::;::;o L'!J.dOt'ico
O G:r';~r ..
V':" a:gué.;'l ccr.:'.uz:r _:um e::;;:~'::-:{),. .k~. c~':lc .1:'. o d'?<"e (l~"Ji. GJõta de :p::.í es tê.m. O p;:e~:2:'nte Jvão Gc·J.que g:mha o sufic::entc. à .grzve! Vá r:,r,:r I:.o N';7i'f.::e, a::-~t-:l. C-:".J Vossa :2 -:t, }::{;iSD <l f:' :;,:~r, tem p:-c.cura,(.o ~:z,-.J ,~.i. ~:-. .lp;..-...,;riH essas ten-as? O
sc]u~:.::.n<...l'
mu~~
'3
H~:",L.1
LS.
A
S.
E.'i(~
'4:_z
,.::i
::t-zer
S.
Ex!/a:gutm conduzir rm operino que v.... e .... :·ee·:,~;::'. gc;;:a c.e V:Ver no Rio deyemos à. Iestaur"lç~o de gfancle
_
tr<'l1~üi:O, qGe teal os 1ilh:s na .e~::r_Ia.
G;..::.~(~~ GO S::l e eu 1".3. ..'\....1l.3.7ônia
pa.i.-~~ 't:::> . . . !~i)r f·g_~::'~::i.:~·ário c.o 1'~orM
O SR. A:i.i..í:::LLR \:r.i:..:.lLIQ - um
-qt,e tdn a m",J~~ler cefc:"ja, (._e ;:t- Pc: ::.:::to.. não serve essa c1tação d~ deste, não só p€:'a SUDE,~, ::-::ns tU..l- mcm.:nlo. b:as têm dOl1Y,; l'las o qu:e
rant:-.1s e quê' tem St,;,3. ve,h-C'e Oll GO':e:'naccr (:0 M.:lrmhão. a oferecer bé:n 'Pf'iv J:.2~:,:J do Brasil. E' isto r hâ l!ela,? U1l1 pá -c!.e LJl.uo?
.p.ov.í.vel ml;a;:ac:C.·J.de p,:;rt::~i(:-'s pCl' ;;''...-'-:'·l !~on':.t3. c-heia de mcsq"itoo como
. I O .),'. PçJ;~C} LhÚ;;ico - Nic! São
Lei, para a subv~n:l~ o~
rel·-:nz wln;3.O para o pro3-1e:1'1a da reforma qce tc.:J.~o ,o. d!zcr. _
:se:n l:berdadel fi: e n<lO !r~. ~as :rtt agrár:i:-: n:,o se -cite o d~~loc~mento.' O 2.:t A:";'': ..._~,:..t \"tRCILIO - )lu..!- ter;a.s protlut·!-vJ.s.
.se fôr l.!~ sofr~dor. se for t:.m ah- q'J-e E2.::ia c.ntl-humano e ant:cl':stão, to (,-Jr..5nc.~ a V. E},.".
O :::'2. At:i, ... .u.w.& VIliCILIO _ Um
-rep:to.
gus+jado, se f61' t:.nl-1:le3Cl'en te.
.
O Sr. P~=f'O Lt:Cc".::co - Permite mo.neú\.;). l-el1.~1....a V. ~:} que eu (?C
O Sr. Mem de Sá
Por . l.S~o.
() Sr. ld."m de Sá - Se fJsse com. v. Ex~ '-Im t:;lrte? lAS-3entimen.lo, do püy,tÁê o ODj&)J'vo t40 o._ecret.J da !=(J.
me~mo é pr~c.so, parol a ga.'ant.a de .pU:,-·5-rio, sim; mas pode nã.o ser com.
orador) - V. E:.íl acha "Patn6,l(J(), J;1:1:(":\. Há arguns pes -a.e milllo Pl>él:n()!"'dem democrática que os d~i'ig~ntes puis6rio.
TS-Cx.',;1al. int::"gC:'l1t·:", cie.t;fl~prCpriare:n- ,,-4dç.ó-? l ..á cultivo d~ arr~z? Há. Cr1~..
e liderES políticOS realmente denocrá.Há muitos. nordcst:nos l'ad;Clldos no sa knas a:> L-:do Ge.~ fencvia.s e das ção ue ga.'\1o? _ Não. ~:{l.s-tem uu:-n..
Í-lCOS, tenham muita oautela -na ma ..
R-o -de Jan21l"O e em São P,.1ul0,
plj:IC"~;:':.:.s rod,-,.,-j~'.~?
sa.s áreas, somando atguns IIDlhoes
ne'ra de conduzir as reformas p~r.a
5:J SR. ARTHUR VtR<,HLIO_
de l1~ta:es, un'l.a 'ceua. -inúUl,. uma.
o desenvolvimento .em têrmos. !.u:_s 1ilao se levará o mineiro, e o f'ot"destiO SR. ARTHUR VIRGlL!O
tens. anw.--sc>cial, q-ue não se lnco~ ...
-que não haja. exploração da mlsena no sai, como já disse. tang:do por Acho.
pora ao e.sfórço do hOmf.'m flU-e deseJa.
e do desespél'o popu:ares.
uma. calamit'!'lde.
O Sr. Pet1.ro LuC,(;vico - POis eu t.rabalhfU'
O SR
ARTHUR VIRGíLIO
O Sr. Mem de Sá - 'Mas tnuihas i nt-o a-t1:o. e v:n lhe dizer por que.,
Nl.i.l?"ué:n 1rá tocar na f-azend-a qus
Eu já acho que não; acho que a vêzes fica fora de lá.
o SR. ARTHUR VTRGILIO - Úê- 'tein õ .seu. :re~ a. pNd:azir !erte.
caut.f"~a mf!!or deve ser do Congresso,
a ;..x.d'ilZil' oarae; ni'nguém ia.'á toc~.
O SR. ARTHUR VIRGlLlO_ pois, direi à V. Exl\ 'P':-1' que acllO.
deve pz-!·tír daqui, porque as stluções
O Sr. Pearo L-Wiov.-:OO - Em ge:al, na terra que tem plantaÇãO de nu ...
1?'al'3.. sofrer ccrno miserável.
eEtão em nossas mãos.
tôdas e5.í,as áreas já estão -ocupada,s. lho, p;,ant;açã.~o <l-e $1',00 ou. outra qu~l_
O Sr. M em de Sá, Não 'es tou
O Sr. Mem de Sá - Não sendo já -estão -àp:·o\·(-i~a-df!..s. Quer dizer {Jt;,e qUê!'. l\-i-as esse lattfúwlO que nao
vendo· e.:'sa cautela por parte de Vossa. COlUpul.c.6rio, é 'perfeitamente d-efensá. o GC'V~rno ,-ai .t.u-a.r urna pessoa para l'llerece res.püto _ reg1.Rl:d.O palaw9:,s
- Exc~lência.
veI e s~ria {lltamente cri,ticãv.el
pôr cl.1!;la.
drJ SOlador M-(;)l de Sã. ...... Esse l~u..
O SR, ARTHUR VIRGíLIO O SR. ARTHUR VIRGíLio O S~. ARTRUB. VffiGILrO ~ Não! fúm.:o nócivv M Pais, que' é motivo
Mas .quais seti.am as solu;ães? Por Mas
não -como ~olu:;Jão, no'Jre Senador
O Sr. P-edro l~uclDvico _ fliél'l.'l. -dis- de atl'at,O à Nà\!á-O .••
que não saem elas?
.
O Sr. Peclro LudOVIco _ Só ê~ses
Tenho perguntae.o, Senn.dor Mero Mem -de -S8:. l1Para, 83 ml;hões de ,g.o cs.~ ter-rM são caras. Muitas
de Sá~ por Que não saem as sO!l'ções f·es.sof.S qt:e v;v~m do '€ampo. Só se pe.Ssoa.s Dá ~s OOIllpl'aram a cem, a :.a~dúr,-a.!clS vão zer d.e~a.pl"opl"lad!OI5?
aSSe .ccmpllsorJo.
d:J.U:l~tcs m-il cruzeiros o alqUeire. Se·
O :;;R. ARTHUR VIRGILIO _ Ola ..
que todos nós desej-amos. Por -que !ic
~1'. Mem de Sá, .- M~ será: O 1'4 >q"J.e o Q.ovêrno v&i :pagà.l' pelo p-~'e- 1'O'! O t.:lie-o c!::~etivo do decret-o da
findou uma .sessão legislativo. e nao
D .. cre 'o 1:,00 SUPRA q~e vaI resoJveil.·~ IÇO -l:istór:cc?
Isto E'erio. um rc'JOO, SUP •.--{A é deE'..~pro-pl'.al" o latlfuncl.1O
sc.iu uma só medida de profundidade -a
-situaCv? dr:-<:.s'~ gente?. Será a refor- uma ...tsão (l() t-r-abalh~, ao Suo! do
de qualquer das duas CaSas do Con .. ma constituCIonal?
1r..d~vído1..'1.o.. F~t-cu de pleno acôrdo C::hn imprCdt.Uvo.
.
gresso?
.
9 SR. ARTaUR VIRGILI0 - o <lt:~ ~-:.Bse -o Senador Mero de Sá. Se« A!::<:ill.há pc'uco, J81ando na Rá~JO
O SI'. Mem de Sá - Foi a União
Democrática Nacional que reqeereu ~~o leve:n~s o debate para êsse lado. ti..a nl"J.ito m:l~-1n.e-re~,sa.nte que Úls. Na'Ci{,-ns.1, t1e arasl1la, o Sr. PmhelfO
faleI ISs(), n:n'2."uém falou nisso. tala.<S? o a-07~rno, trint-ll, quarenta OUj Neto aeclarcu que os fazendeü'Os., os
urgênc.:e.. para um projeto de reforma Nao
~Mem de ~á - A soluCão do ~~c:Ü~ht.à núcleos d2 oorcnizaCá,~ no h{,mms que e.::tiveEsem trabalhan,do,
que está na Câmara. e o Partido Tra- Sr.O Sr.
Gou.lar~t, do ~. não paí3, em terras ótima.:; e ,bal·ntas. Sc_ tl.c.:.sselt1. ab~~!u,~tel\te tl·a:n~Ul.cs,
balhista Bl'asilei'ro o está sabotúndo. atendeJoao
a 33 mllhoes de 'Qraslleiros, rá c-c:sa viável.
I p.:r{lUe l1lngué.,l quer atrapalhai' ~
O 'SR, ARTHUR VIRGíLIO- . como por
um:l paSSe de mág!oo.
.
a~l"~ú-adçs cc.;! qu.. e::,lào, de ft\:o. poro ..
Não vam-os pender a discusslio para
O
R
O . SR. A~THUR VI?-GU.rO - O duzindo. Por que mexer nmna fazenês.se ponto, porque não está no objc'ti·
ã
SN'
'
O" ",?-RTilpn . VIRGíLIO GC\'el:10
tS
á
fàZendo
l€SO
•
lia
coi)êl'ia -de reb-àt:HlOS ou de plan ..
N
vo dê.ste meu discurso.
o.
m"uem dlS"e IS,SO., N1n oa uéru
.!:..
"há
-. -Úl'd'() "tlP"O\lilti ..
teria
o
desplante'
de
lançar
essa
im.
O
Sr.
Pedro
L-uu.D'!JlCO
Vou
dar
mçoes,
se
. ,o ...a~~~ "' .' i:' .
O Sr. Mem de Sá - Está.
postura
perante
aNão
A
reforma.
um
1exetn:p:o.·
O
<3o\"erna.dO'(
Mauro
v(),
~~
há
t,e.l.~:as
.c-"l\)sa-s ma.:.:. ad.un ..
O SR. ARTHUR VIRGíLIOBc..';1es está fa~·_endo. O~ agl.cme-ra~u te·? PO~ Qt.ê? :::íenã. ~.e tat?, uma_ m ...
E' uma questãJ de interpretação dos a~rária terá etapas. ~tapn.; 10nO"'3.s
O 81' Mem de Sá
E pu"''':
a270-m'b-ano no 1l'l.UmcíplO de Arrru.s, CC~l: LIer'H:la, uma es"up~dt'Z m~~mo.
têrmo.3 à'a,. reforma aglrláa.
or q e nao
Norte de QQiá-<;.. Hã poucos di3's... . P~sso ab<.egu...·ar a V. Exí', emu;entêrmos dâ reforma agrár:a: Vossa$ ccnleç.a?.
uma
eom:.ssã.o de D:putadJs Já f':i, te S-ena-ci.Ol·, em qU2m t:l~ho l1'1had'J
Excelências entendem um tIpo de
O SR, ARTIiUR VIRGíLIO _
porque não 12~.~-a\'am ac~editando .no sm~ibili.d~de_ em F.?laç~J.o R0S pl'oble...
reforma agrária e nós, ou~ro. Vossas ~st:i
CCl'nrçal1d o n3'Ota.. com o Decret-o re~ultado, ,e Vlernm mUlto bem nu- ma3 relvrndlcató.los <1_0 PillS. que O
Excelências entendem que a l'ef('tma da Sl'JPRA, que ê o iníc~. O crédito pre~.s!c-nado,<;. Já f~tão com duzen -os ob!ehvo do) ~o\eruo na.o é o d.€ p~i' ..
ap'"l'ária. poderá. ser feita sem alWr:l· rural. que vem sendo espalhado no alqu~!J·e.s de matas. 'Plantados co.." turbar a 'açao da-que.,e que esta con ..
ção do texto constltucional.
Nordeste, como nunca. Viu antes ') arro•• e mU-ho. E,:;~-a.s lav,:uras esW,o trlbUÜldJ, €mbora t:)recànamelHe, paL:""a,
O Sr. Mem de Sá - Bastal'â uma nordestino - \e está presente um re- óti!n3s. li'sEE's a!queires vão produzir que a Nação ... tenha alg11Ul .alImento.
Lei de reforma agrária .
presentn1'l.te da reglão, que poderá uma c:)-'heita ('xt.l·aordin~.ria. Quer diMa.s, uma atlLude que nao encon_
O SR. AR'J'HUR VIRGíLIO
atestar - é outro inIcio. A assistênc:.a zer. u;u.a {'(1j$a pl'~tjca. de acôr<io OO'n h'ará meios. de recuar é a de alcan_
permita. Q.ue diga que há distinção. qUe tem sido dada aos cn-mucs. trato- as pcssih-ilidades db IGtado de G-01á5. ça.r essas terras _ repito a deI) araV. EX:as. entendem que pode haver res, etc., é outro íníc~o. i ocupac'::'o Mas o. 00':&1'110 Federal pedia lev.lr ção do ilu,~trc Senador Mem d'e :='11. :::reforma. agrária. sem a.ltel'a.Qâo da de teroo.s da UnIão é outro inícIo:
a. c!lbOo um ('tnpreond:ment,') fill:1s que ~~~ ll.lerecell) 'fi;pelt.o, qu~ .sao
Oonstitui~ão, e pensam muitos _ de
O Sr. Mem de Sá _ Tl'.ltores é avançndo. muit.o· mais amp'o, nruto o latlfundw anU·,sÜ'':Lsl, o latlfun ..
boa fé - que seria util.
problema secundário.'
mais raz('ável , e prát-1c-o. Se· comprar dio anti-humano.
I
O SR. ARTRUR VIRGíLIO terraJ esmoS, ao lado dB.!; estradas rie
O sr . .ll-1em de Sá
Real'.11=nte,
O Sr. Mem de Sá Aceito
como V. Exa. sabe, a reforma CD!1S- A verdade é Que mU1ca nenhum Go- ferro e de rod9c;C'nl, será onCl'ár ain- não mel eCe pl'Cteçi'io.
vfrno tratou de sementes, de adubos; , da mafs o; cnfrfS nÜ1)Jícos, AchO que
titucional.
nunca nenhum - GovÍ'rno deu ênfase @.ffi~ d!:cl"eto da SUPR.A não vai ter
O Sr. pedro t.u.Jor1co ;,-. Claro. Eu
O SR. ARTHUR VIRG1LIO- maior ao encarar
problema da re. utili-d-ade.
ta.mbé;n e.~tou de acó,:do .
Nós outros entendemos, inclusive
O SR. ARTHUR VTR.GUJO _ V.
O Sr. Pa.dje C;tla~Jrn~ _ Eu que ..
V. Exa" que uma reforma agrário. forma a.grária, e talvez por isso
autêntica, uma reforma, agrária séria, mesmo nunca. nenhwu Govêrno terá Ex~ vai-me pf"flUi Ir que di""a par que ria chEgar a. êsse pon'o, E.~tOIJ d"
recebido
oposição
tão
férrea,
como
o
acho
que
va~
dr!r
resu:f~do.
pleno
acôrdo com V. Ex~. Quandú,'
que produza os efeitos que todos d~
João Goulart.
pa.,so p:'la E~'~rada RIl'()-Sâo Paulo,
sejamos só será possh'cl Se dermos doO·Prp,~;dente
Sr. José Ermírio - Permite
O oiJJ::th"o do dfcreto da 8Upn.o\ vejo al;;Ulnas tCl"l"a3 espera!ld:J cu!.
outl'a redação àquela nOJ.'nm constitu. V. Exa um ElParte?
não é ê.sse que V. Ex~ :.tca!Ja de aven- tura.
cional que exige (l indenização prévia.
O SR, ARTHUR VIRGíLIO _
tac'.
O S1. Mem de Sá - O Governador Pois não.
O SR, ~RTffUH VTRGlLIO - O
O Sr. Pedro r.udovico - EntE.o, e'C- Ü:Qrêrr.o
do Maranhão ofereceu duas têrças
O Sr. José Ermirio - De fato, pos_
poc.le desapropriá-las, p!"Jorque
partes de seu Estado para Q reforma. 00 falar da Região de Pernambuco, plique V. Ex'·' qual é :
'elas pettp]1(>'"'-m ao b{'m comum. à so..,
agrária.
Pela. primeira 'Vez na sUa H1s'ória,
O SR, ARTHUR:mGJLIO - .rã ciedadp.. é q'.l!>'\tão -pacifica. Agora.,
O SR, ARTHUR VIRGíLIO- cem mil lavradores estão sendo aten- foI explicado e a.dmiro que um ho- df'vO d"ct9rar a V. Ex~ em editaMas o deslooomento compulsório não didos POr crédito móvel, o que é de mem estuà:m·" com., V. Ex~ nli-C! te .. m~n~o PO Qu.e e!irmn: não ouvi do
seria a soluçã.o.
grande repercussão no .Estado. Já .se nha entend1c'lo. Tal\'e7 !>ua omniã-o Sr. Pinhf'iro' Neto, mas de um re ..
O Sr Mem. de Sd - Por que nao projeta a distl'ibu!çã'o de sementrs e seta éO!'.S"t ql"~r'., da'l r1i~tG"'~0"~.
'1rr!"enhnt~ da ·SUPé? A, de Sã-!) pa ulo,
se faz um comêço?
'Ot1'\'l. por r""'f1.,l~, O Sr. J"'~"" Pi- pm mp<:'e rrc'lcnda' Nã-o tenho tempo
de turmas mecanizadas para auxiliaT
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
a. Rep:ião. Temos tid-o muitoa er,:,o~ nh:lro ,,"cto rl?;,l-'1r~r. vãr}?',; vê'!:'>". t)'1ra, f"l·..ir ri!i-{'l:o r:!"m v-~ t-'-···~00.
E' anti-humano e anticristão; só as como todo oS'OS Partidos têm, e c.ornb que a intenção da SUPRA é apenas Mas, tôdas as veZES que ColC-C3!n tais
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ClG.lúa, lHQ.'lhClllen ..e vou ouvi· los. coriq~listou a terra e depoiS teve o fiCL::'l!v j:.<...lLCO. &,U obri!!ado
a i",~O, nancl.mento po"o
produzl'r, V.' V"S~...,
...... ~
v
A (1.::e<....,:.",o ~e vra'itava. a l'€speito das 153. EXcelência a. utilidade da. re:f<rrma

.,

"M,
acouteci'uleutos de,ta se V..:J

Março de 1964
~-~--'-"~---~_.

O SR. }'I[.lNTO l\lULLEIt:
(P ara uma com.unicctcão. Não 101
revi.Y.to pelo orador) _ Sr p. 'do
t
_ r~
.
. .. ieSl ~ne, naa .o.::se a Clrcurutan~,a _da fal_
ta. de numero.pan::l as v-otaçoes no
Se~ado, eu nao usaria da faculdade

mana am B~lo HOTIzonte, em que
gl'u}Jos polítlcos extremados pro.
<:uranun manipular o sentimen_
to religioso do povo mineiro colocand-O-o a serviço de seus in ..
terê~Ges. impõe-nos o dever de regunental de f:llar a. esta altura dOiS
O SI". Pedro Ludovico - Sou par
llúblicamente. expor as nossaS nossos t-rahalhos. Mas, POr OUITO llltidário da reforma agrária. principal]:>osições .consubstanciadas. nas do, é bem qlte. após üm d-.-:curEo tão
mente para protege.r o homem do
segUintes ~ afirmações: 1 ~ So- veemente, tão vibrante, tão caloroso
campo, que é um infeliz, em grande
ltl,os crl5.taos e como cristãos não como do"jovem senador Al'thur vlr_
parte.
nos .sentImo!, ,impedidos de apoiar gíliO, v-clte o senado à .seren:da1e Q~e
O sr, Josapnat Marinho _ Permite
QU de p31'tIClpar de !U0viU?-ent?S constitui o à"panagio da chamada
V. Exa. um aparte?
lJOPUlo.Ies qUe vimm a reah'l.açao '·Casa do..-s Velhcs·'.
das, mudanças da estrtura, que
O SR. ARTIIUR VIRGíL10 -J
acrediü:mc5 imp.ostas pela r-ealiAs~im POis, u.:.o desta dH.po:.ição re ...
dade tl'afileil'a. 2 ~ Re:3peitamos gimental po1ra encaminhlr à Mesa
o SR. ARTlIUR VIRGILIO - pos- Com prazer.
O Sr. Josaphat Marinho - Sou coa posição dos crist~os Que Se um projeto de lei, ararenteh1ente de_
..tio :;!~segUlar a V. Ex, que não é ê.ste
mo V. 'E;x.a.; Senador Arthur Virgi~
apoem. a estes .nlO'nmentos mais e:ca$'oa .mpcl't:mcial. R-e~el'~~5C à. au~
() o.bj3.tjvo do Govêrllo,
li-o, pa.rtidáriO da reforma agrária e
advert!l110-1C$, !ril-~e;malmente. de (i.,(Tizaç;;'~ que a Un-ão df;ria~ p~"fa ce~
O Sr:...tpadre Ca~zans _ lt à reVe- das demais reformas institucionais e
çue nao lhes e hClt3 .~pres;n~~rl' ~r.r HO~ Ml.mlcíPjo de. G!imPü Gn:nce,
Ih Co Gcvku{1o essa pregação. V. E:x1J> de base. Por isso mesmo. v:nha' ouas suas !Ezõ.es co.l:t1"? 1U1pe r "bvo raJXa ete tena. Jooo.Hzada jll.ht ,\ -"_
:pede calcula.' o mal que faz, quando v41do, com especial agrado, a dls~erde. ConSC1~nCHl. re IglOEa. 3 - dn:de do m"sru
o. ~.
tação que V. EXa. fazia, condenanParticipando 0\.1 .simplesmente t
....
o nQme.
hâ. terras aba.ndonadas!
,
apoian-do os mcv.ime!1tos pOPula_·I_ ~ici-alInente, devo dizer qUe. se o~
/_ O SR, ARTHUR VIRGILIO _ Per- do a. l'adicaliza~ã.a das l;)lJ.sir;.ôes 1lOli~
ticas, exatamente porque, essa radica-reg p!.:12. conc,retlzaçao. de refor- emmente.· constItucional tL3S da' C<:lsa.
1't:tê.J.mente.
.
-- ,
liza.ção vem prejudicando o enc:mlin:u ,? estrutural~. na realldade .~ra- entem'erem que· o prcjetc v::l.j um
O Sr, !rIem, de Sá _ O mal não nhamento das reforrn,as inclusive a
·sllell"a. cl'er~os torna!' c;m~equen-I pouco ao arrep:o da CG!Utituiçf..o. m ·_1
está fi?,.'; medidas tomadaS',· mas na agrária. Ficaria imenSamente sa·ti.sa mens ac eI1l d~ coml~s3o cel1- conformarei com a restrição' mas p
aglt·ação que provoca,
feito se homens como V. Exa .• que
t.a! da OJnferenpa. NacIOnal dc<: idé'a, ficará lan ad
.
'
integl'am um grande partido, como ()
Bl.!;nos do BraslJ, 30.4.63: .. A
ç a.
O SR. ARTHUR VIP..GILIO _ Não Partido Trabalhista, Brasileiro, to~
presenç::\. da I~reja na transforO projeto é o seguinte: <lê)
é bem na agitação mas· na dis~ol'çã.() maFsem, de maneira seguida e defi~
mação do temporal se concretiza
q'-1c ·-{aEem, das atitudes do Govêrno. nitiva _ como V. Exa_. hOje, aqui
através de seus )eigos livres e
O C,ongres-"o Nac Onal resoJye-:
O Sr. Mem de Sá - São os agentes está fazend-o _ a atitude de defenTe.<ipcnsáveis que com todos os
Art. ~.<) É o F-odcr Execul1vo
di) Ci-ov-àruQ! .
.
der a rigOl'osa execução de tõd~ es~
h:J-mC'ns de boa vontnde mostrem
auwri.zado a ceder à Prefeitura
O SR, ·ARTHUR VIRGíLIO _ sa.a reformas dentro do regime cons·
e5-pir:to de cC'.u"p1:f;en~ã-o. desinMunicipal de Çampc Gt·ande, em
Ainda há pOuco citei, nobre senador titucional. Isto não quer dizer que não
tetêsçe e dispío<;lc;'iO !'I co~abC~'ln'
Mato Gl'OS~o. 3.000 (três mW"
Mero. de Sá. que uma. cadeia de· mais faça.mos reforma constitUcional. TaUlrenlnlentp na confeccão de c(mh:-ctar€s da área da Fa2€nda de.
-de trezentas emissoras
e.spalha<las bém, c{)mo V. Exa., aprovo-a quansecucão de ob.ietivc-·~ bons n:Jl' n.an::m'nada "Remonta'·, situ..::da
e.sp~Ihada.s por éste País: faz2m o en- do necessária. MM, o essencial é que
tUreza cu quP- nela menÇs se
. 112quele Município.
'Ventlnamento.e a. diStorção.
\.
retomemos o curso dessas reformas
po~sah1. f'ncawinhpr nara o bem"
O Sr. Padre Calazans _ M.:.~ o C'O
para defendê-las, condenando ~os que
- send-o ainda da encíclica PuArt. 2.... A área cedida será
1lh . P' h .
f
.....,. ~e-I de um lado e do outro as estao precem in Ten-is as exnre~sõc~",
utilizada para loclllizaçâo de
,OI
m eIiO Neto az a. mesma judicando pela radicalização TemOS
('E' Ulnfl nrclem dt:' coisas na
agI' cultorei:. em pequeno,'; lotes
C01S:.l1
~
que 'condená-l~s aband0.Iland,?_op.
QUa1 o p~der ('c:::nômico.' r. djqU,!' permitam e:xpl<:l)'r:ç:âo a6:riO S.R. ARTHUR VIRGíLIO
porque OG interesses partlculanstas
nhe:ro ..:ünda õet?m a última
COLa.!
O Govêrno tem pago para. explicar, dê.sses gTUpOS não podem sobre-porin~t5.ncia dps' d<>"':·~Ô~' ec'1u6l11ina televisão, que não é a~sirn.
se 2.0 interêsse maior da comunidade
caso politicas e s.o["!iais". D'2cl.d").
. Art. ,3.Q Esta lei entrará. e~n
O Sr. ~padre CaZazans _ 'tl'f"'tou Ci-' brasileira. V. ERa. predaria, com o
ainda a Ação catóIíca:
I
VIgcr m:t data -.de SUa publicaçno,
t
.:l
J.:>"
seu Partido, um grande servico ao
_ partic;par apoiar. 011 sim
,~v(.'gada.s as,dEposiçõe.s em con,.alh,O elementos da SUPRA, em SãO Pais e ' sua evolução, se st1stent9.S.Se
traflO.
Pau'a
plesmente manter nt.itudf' de
~ .' .
O critério tia legítímídade das reforcompreensão e respeito di.ante
S< Presidente, po.ssui a União nO
O SR. ARTHUR VIRGíLIO - mas, condenando a tadicalizaçã.o das
do~ 'ffiov~l?ent-,;)5 ~-Op.u~~ll'es peIG.s MUnlcipio <te Campo Grande, P;àU.- Devem c,er algum funcicnário que nãO posições politicas.
reformas"
cament'e dentro da cidade. uma área
tem autoridade para falar em nome
O SR. AR'l'HUR VIF..GíLIO
...,... Lamentar ~C)s e-Ol1lVOCCS FI de tel"l'::lt maO"l1íf caR
",L't :d
do Govêrno,
E' o que tenho feito. e, em verdade.
otle são lanc1do'i âlcruns C1'i5- .
'~ • _ , ' . com II u. o p<>t
O Sr. Aurélio Viana - Se aquêle o que -venho fazendo, inclusi ....e em diS-ttos, "levn.dc'ô a identific8."!' hJ- üês mil e seIscentos hectares, na
decreto da SUPRA fót b~m explicado, cursos 'nesta Casa.
sicõe~ nolíticf's qt!~ resne;J ~n10<;. qual está in?tnlada peqUena .ser;ãr do
inteligentemente explica-do, honestaCOI?, imposlc.õe". d'" ~~n!5cL";''.1ci.20. Scrv;ço d~ ne1nonta do Exórcito . .Há
mente explicad-o, ninguém que t.enha
O sr. Josaphat MarinhO - Sei Que
religIOsa Que me-xlstem . E fmn~ lima bola C3.sa um bel pomíl'
m
um pedaça de telTa traba.lhada. qtie é o pensamento de V, EXa.: .faça: ,da
li7-n.'
. ". " ,
o · 1, U
esteja prol.lzlndo, deverú ter qua.lquer poSição do scu Partido essa band(""'a
·'Permitam-n.()s ê<:.ses lrmão<' belo J:-trQ!m. Criam..se ali alguns ca.prcoctlpação; de\'erá. ficar completá. .. que com ela conquistaremO~ a.<: re f , .
aue fl"aternalmentf! lhe~ ofel'p.,-,a- valOs e algum gado leiteiro, A Seção
mente tranquilo.
ma.<;. V. ERa, terá a mcde.sta colan1-Q..<: uma. pn!av1'n d!' adv?rtêTIch de, Remont.a ·do EXército náo apr o..
O Sr. Mem de Sá ~ O ma1 nãO está- boração do seu colega.
contra 0'3 per-il!(''l de f"crem oolveltl3, sequel,"duzentos hect.ares da
no Decreto, mas na. aglta-ção,
Ó SR. ARTHUR VIRGíLIO'
ncsso.s sentímerHo<;. relic,:io<:os 111:?- área total. O restante está. inaproO SR. ARTHUR VJRGíLIO
Sr. Preédente, permita V. Eu. Que
dos como in~tl'umento de luta veitndo.
O n:al está na. dí.sforção que ,5e faz eu conclua. lendo. e o farei com muip.olítica. Se nos é anont-adü c
a. t'('sncito do Decreto da SUPRA..
ris.'
de. 0,.10
"mOf'"l'l1"!n<; d~ con- t Posso
to .ortYnlho. êEse Mau! fe5 t o Que, d e
,v
r,·
~
t ti" a:::.segllral' aO Senado qUe f:e
O SR. PRESIDENTE (Fazendo fato, Tepresenta
b'"
croth..-" •.-" v de.- iop.a-io; de 1mtií'fi Ura a e terra!> de pr meu'a ordem.
o pensament o d o l)Ov o
n
~oar a campainha) ~ Lembro aO no--- .ninejro. de homens e mulheres ~1Ue
fund~dn. no nnt01' (> l1a ('''.l'ii.!\r
:ma pane -dessa proprie-d:.lde é COl'_
bre crrdol' que o. seU tempo está es- n.5o se deixam .fanatizar nela religlão,
nos fnzermos jnor!'ntf'_~ út-eis de ta da . ~(~ uma, e,o::tl'ada que \"ai para o
gc~udo.
de homens e .. mulheres Que têm umo.
movimént.os condenado,> 'O e I n mtl;l1lC1P;O de Rochedo. De um lado
O Sr. pedro Ludol)icO - Nobre Se- fé consciente, sobretudo de homens e
Igreja. não rn!>110<.: ore;::ente e De!' e;;tao as terras da Remonta e de our
nador Artllui' Virgílio, V. ..Exa.. pe - mulheres Que nã:) procuram av}ltc; a
:nicicso é aOl1êlp- de no.:: tOl'nanlO·<:: tl'O a pr-opriedade do ex~Seuadol' V"~ ..
mHc um apnl'te?
religião, transformando_a em lnSn'uh1&tr"mento..c; de quantos. receo- pa.siano Martins. que é rico
porque
..... O SE. ARTIiUR VIRGíLIO ; - n1Pl'!tr. D01íticO. E' .sobretl1do. fllnd?SO,
nerdf't' fl" 'Innbro:en~ nUf> tem e3.~a. pl'Cprledade onde engord&.
Nobre Senador. acabo de ser adverfído mental porque um cu1to digno de taO
,J)o~suem. tud()' f$l7!,1U nara ffi3n grande quantidade de g'3.do vacum.
-pela MC'Ui, mn$:. ~e elo. o nel'mitir, con- plt" respeito. não node b~ixar ao nivelj
ter o ,~tatl1.~ flUO. ~onf0rml>. arlNão é jwto no meu
~d ti
.
cederei o aparte a V. Exa. com imen~
v
e
vertência ria nrónrja men<:2.>:t":n
'"
-,
_ . ml i) e Cl1.zO!',
do
jógO
rasteiro
de
intere!'1<'e!'
em
OU
.
dn
Comi<:sB.o
r~)ltr."l
.-'/'1.
CChf,,~lte,n
..
_
....
(>r.
qU,e
~
munl.('Ip1o
de
C:lmpi>
50 pr .. ,
d;;' 'um moda .... eral. se transforma a
"" ~
I G ande f qu- roslr
d
à
O sr. pedro Ludovico _ Quero dir,
1'pncia Nn.dcn9.1 dos Bisp.os d o '
'~"',. ~. _mg,
'i
suas
zel' a V. EXil, que o Estado de Goiás, luta política.
Brf?'ii1",
p-:oporc: ops Pl!t.ll1t~va.s pelo d?Sme!l)6
até bem pouco tempO. não erít muiUm púlpito não pode ~er usa-d'"l coEu não })odf'l'!a pn('ontl'3.r. FenhQ1 blamento de ~l~trltcs, com a criaçã[)
to cultivado. Desejaria. qUe V, EXa. mo -.;-alanque de pregacão 1)..9.,:iid:':1'ia Presidente. melhor fp.cho nl.\~·a. ('I meu ~e ncvo:; lhUU1ClPios: não me pl\re~!!
fize.<;.Se um pa~s~io pe10 sudoeste ele J assim como o nome da. tgl·e.Ja, com du-cU1'so [1.(\ nue ~tR "Mensa!Y('m ou!> Jttsto. razüável, ló~(co, e.2pec:alme!1te
Ceias, por Itumbiara~ f"'::rüiatubo, Rio "~"l'l:; deis mil a.no."'. de tradk:;~ n§.o as 01'gani.,..,,,écs -de A~ã() clltól;r.a. d'" em ,face.. da propaganda que hoje ~e
·Verde, QUirinópolis e Santa Helena, pode ser desvirtuada, hn, me'!?'" , .,~- Mina!'} Gen;s. C01l1 o anOlo df' ~pu faz d,'). neceo:sidade da dtv·~i'i..o d:\ tere verJfic8S's-e que só êr,ses· cinco Muni_ DUi10 que ela sempre proc.l1rou de- eminentf! prelado, enviarRm ao Bl'?; 1'a, que o .Govêrno da Uniãc mant-e-,
•
sil, pondo um ponto fil1::\l na ill1nDO:::- nha e5Sa proP!'iedade.
cípios. irão .produzir êste nno, seis ou "'sndcr.
sete milhões de sacos de 8rro:-). MaIs
Sr, Pr~l'd'"te, oerm'to,me, oo,",a u - tura Q11e vinha tOrt13ndfl ClffSO, de s[' O S
I
....
.,
=,
v
.
.
' " Cf"e'
r. lI-fem de Sã - Latifúnd;o l'r-l"
d o que o resto do F...s I a d () d e G mas. to ler o ·manifesto da" mal." CRt",<')- nre t en d-,--;"r' fnzer
l' ao POVO OU"'- ::J, produtivo.
E 6ão culruTns de n-equenos pronrl.e. l'izadas entidades catõlícas de Br.\o l~ej9,. C!'\tó1ica e("lln~pnr~ ?..~ refC"""O:><:
tários de vinte. trinta ou cinoüenta Horizonte: nublicado r:om ') bene--plá de e.st.rutUl'UB. (M11UO be-m. 1Yluito O ~R, FILINTO T>.fOLLER _ .:.
alqueires, apenas com um certo fi- ~ito do Bispo coadiutor dUQue'a c;- "'em).
que, em Cam}Jo Grande. êhega a ser
l'l.anciamento d.o .Ban~o do BrRSil. E' da de e que é. ao concluir a ll\ai~
O SR, P.:nF.SIJ)lêVT"r.:
latifúndio. Em. Campo Grande qu a _
ti. ref-ol'ma {l~·rarH\ fe.üa s?b Qlltl'O as- ~ontundente e a mais alta resD:)str
Na :forma do ~ 2.º do art. 1€:J. d~ se tôdas propriedades são peQuen~u; e
llect.() ~xclUS1VO do flnanclam~ntQ.
"lue eu 1)oderia dar, no O),''' rli$.~pr~m lll't';imento Interno; dou $I nnlnvrl!t 8(' têm sido bem {lprOveitada~; há,. tecla- •
MO SRrt·· AR'"[HUR. VIRGrLTO - 'la. Câm.ara os. Srs. ne,pUtn;dR~"Vwol '1ohr-e senRc,r:r'.. Filinto Münet .....:DaT~ via, al~\\mas e~ce~sõe.g. en~-:e n qua.a. .
w; ~ 'lU p:nme Ito do h?~t:n q~__ ~_e ;aiW. r~. y-- " .
~Uni!LCO-mu.ntc.Q'l..9 ",-- .
., çstã a do Servlco_ de Remonta. .

;(,,,,.a,,,,

(.c", arrczai.s. '..,;orJleço bem a
~.5t:Ol.a; quun iUlclC.U O tra.balho f().,
I ..,fll c .. l':-à(J_->tas. ,t~L1.m tfrrra$ abu.n ..
dvU1GE..& e êl::os rea ..iza,rarn grande
:L_.,v1l..Jw ~o aprcv2ltá-la.s. P0is l bem"
2 teZ e ael :nulda pelo rep.le.sentante
Q" ,o:.l,PFtA e a de ql1o€ deviam ser de.
~l'.p~_()prl:.:et.as . para a;jm~rl!.ar a pro,d <;'40_ FOI {llto na televISao. Eu ouvi
: e m:!l1B.res \1e pe~'.Sc!l.S tamb-ém. pos'ErJ' ài72l' o,(é' qUe wn deputado do
l' d 1'; . (,.IU 8ã-o Paula, rapaz inte1•.:'f'Jlk, mostrava o absurdo de ta!
lttJ,:d:d1~
.

agrária, a ênfase da reform: agrária.
Temos a boa terra e o bom t.rabalhador; e se lhe dermos eSsa. tena, ela
}ll'oduzirá.
w
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o antece..".Sor do aLual Prefeito, ho~ do Sr. João Pmhell'o Neto, SllPenO-j TodC's és3es tratores, cC:n exceção los como um pêso mOi'to, onerado3
je D<!putado WilWl1 BJ.rbooSa Martm.s~, tenaente da SOPRA, pala
a~pC'cw.., dos tlês FOld no'Vos. e.:,c.w "qmpa.i"-l caIr a divld.l deconente da sua co;u ..
fi~ul'a da:; muLs brilhante, da nÚVtl. que v agora, em u;na Jti! VIS te. aque- com arado", de QuaC;Q d.l.:oCL,:, e gra~
pra e sem poder usá-los.
gel'açào lUatc-gros.:.ense, eminente lU- la Cldade. \
T
Jts de tnnta dll-col>.
be a~pecto é r'lalmente funda ... tegr:;nte da OD'N, querendo ra<;O!veT\ Junto a campo O.ande e'{l~te u;,n
Há tambem, no .Pê.::tl,
lllúmera::, mental. b~Ses financ-:.lmentos
~a()
o problema de muitos agricultolcS de Mumclpro, o dE' Te!etlos. QUe tllUu i..nll1ad.e r<1.s nece.:..:lt.::úfu, de repa.l!l~ feitos para adquir:r onde OS trato...
Campo Grande que não tinham on~ seu nom, de um.t velha lnbo de Hl- ;ão pJ.ra uso el1Clente
res?
de trabalhar, distr~buiu uma antl~a e.103 da reglâc. f: wn mun'clp.O lnte,
O prefeIto de C<.-lnVO G.ande dlri~
O Sr. Mem de Sá - Já há tr?;ogleba denominada. Mata do Jacinto l'amente aglicola. Era D:stnto de g:u-se aO chefe do PU:,lO 4\grop:ccua~ res pequenos, nacionais, que atendem
.sôbre a qual a Prefeitura não tinh.1 Campo Grande. Néle foram local zü- rio de Terenes e p;:-chu-lne c.::M.5.,e à. em parte às nO$llS necessidades.
,/
liquida 1J:'(priedade, entre cêrca de das colômas de 'U3ncultores, em P~( );-aftltura., pa.ia ObhiS pÚbliCas, aI..
O SR, FELINTQ MVLLER _ Coc;:m agricultores, e a cada um entreM quenas glebas, qUe bOje ~ão pro p'" J'uns dêsses trütoreJ, K..lo queria C.$ nheço um jovem paulista que 'mon ...
gou treze hectares de' terra para ra~, e onde ha enorme produção de nove,s. COntentar4se-~a COm os ma.. tou uma pequena fábrica de tratores
cultivo, Mas acontece que estas ter- ancz.
do", Mas o chete do Pw<o .1gl'-ope... em S5.o Paulo e estava lutando com
ras e~~ãCt hoje qua.se envolvida:;, pel3.
Em TerCll s I ' UO
cuzrio não os pôde C.:dCf, e élC.'i can- imensas
dificuldades.
Esperançom
parte urbana, pelas casas e pela\ 800 ao"!."c ltoO, laVla t b al~o passadO t nuam paradQ$1.. selll p:ad ..lz1r nada. de vencê-las, estéve comigo aqui em
runs,
O atual Pl'efeito desejava tçiran~ 1 tU les, e o, ,ra a lo era ln,D2sLa alta tl'.buna do SenaCl.O ~a Brasí!;p., Não sei se o conse~uiu, mas
tran.sfortnflr a antJf.a Mata co Jac n- ,ex; 'te en ~o .~lecd'UllZJdai.r Mas" d·1 Republica, dírijo um ap~:1,} ao Ml~ construir tratores naquele Estada.
to num DLicleo de h::tb,ta.çào p'Jpu~ar,1 '\~;':CUI~~'U rama o "atO ~ lll.sténo (1.:t n~lro da AgricultuIa. no s.:.n~.Go de
O Sr, lI1em de Sá - Já há muitas
i.':~~ po:yue a ârza é qua,e tôda arE'~
in",tll~ .~m po o A.J;cpecubr ~. S. Exa. determ.ne qu.: ,a.;;u...1:S _ dos fábricas nacionais de ttatctes. M.,::,",
nO'::::l. não' e pr~sta !=:,]ra a a',r:('u.·u~ L,':' ,.
3.. a
em uma c'.E'ba de o:J t.J.'a.orcs seJam p03to::, :3: a.:.:,uu.:.~ç.lO do pelo que me disseram os prefeitos do
- <:>
"E'c(.ares
PO""-m
um es,c,rl't6~'
..
.
.
.
ra, e cc h":nQIl.:: que la, e l.<10,
graçJ.~
1 ""r';..,.
,"
dO
C,)oI1
p,":Jel.to
tDUUlC1P'3.1,
que \lm
rea l'1.. Rio Cr:>nde que aqui Vleram,
mr~tno
~o swtido humano do P,.-efeito Wll_ a m{)•• _,\,.~ú{), uma ot.cma mec5.n!- 1 t..1r.. ..:.o uma
aumin,.;::,;':,ç':"o PI'o:;l'es .. Q, nzcionais lhes Eão inaces'lveis.
SOll Bubcsa Martln<:
nRo
podt'ITl ca ~'Jmp eUl, do:s gi:lp5es pa~a rbr.- ~LLa, Ulll:\. ad!ll.mis~rJ.ç{:o e:~emplar, Seu prc\o à, vis~a é de cêrca de 30
tn:.lJa1h::.1' e terra pa~a seu .Eu lento; ~~nc e ~láqUl~9", uma ca a : de re-)- ..::;,;..;~rumà.o ,c:;!n p~iC~;) r~cur.:cs
o milhõ~s de cruzeiros.
quando mullo ali plan!:::m
al1:uma. d
a;o ~~"fe de pó,~o, .o.to ea,'R", p:c"res',o do ml111·c .. p:O ac Camp~
O Sr. Padre calazans
Conceda ..
1
manClioc&.. al"un<: c:,~'Ca;~ para ajudar
e /unc.ol12f 0S, um aViário fE'ch8d,- Li:a~-:de, Peç.o ao l.t..U,tl'O da A2,:rl- me V. Eva. um cpart~?
... mlllut"'n'·'õo C'l,- casa mas n50 po- e ,,~ado cOm duas ca~GS para em- cultura que atenda fi ,ê.s.ta ap:!lo e
.
dem' dei; t:~'ar o seu ·f;urtmtr.
preJ.s:~os, um E'3~8bu!o com l'esidên- ponha à dispos'ção do Prefeito a1(:tsS~llt:mento do orador) - Quero
A ' t ,,=
"Pc f t
'e C'mno cin.p_ra empregado, u:m pôço semiar- gumas dessas mágum3!), po:,s S, Exa~ I nplOvcltal a oportunidade em qUe V.
G:[ln~ne l:'~"4~~r:~~~erjr e~~~~s ~Jvrrd-:;/e~ t~z:a~l,o, ,caixa d~ágna, etc., uma lIsi~ as usará também para. p;:\ra benefi- EX\~ tr~:a
ass~to pa~a traz:r
da Mata do J"c't/to pata O' terr,~r.o.., na eletnca de 2okva, Tudo 1.'.$(, com cia;: pequenos agricUltofl',;) .
um J:e .dpO eib.vrTa ortaes pOdres!
o
.... •
. ~ ~
pe,'Fo!'! completo nac..:'l prOdu
Vale d o ara a,
ra -se e erras
da Rerr:onta, Ini\S O PrefeIto nuo que:r
l\~as
PÔ t '
,e,
Mas há mais: no município de que eram do
Govêrno e estão nas
.ac('melh~l' aO..; mOradores da,> U1ata~ ""U''',~tA' ~at ~. o conta amda cOm O se· Dourados, prÓXimo, onde estive tam .. mãos de partictilares _ de~oito fa..
a que o.) invadam. O Servi:.:o d", Re- .., ual ~
el.al, e ~ o aspecto ~ara o oêm em janeiro, há um anL:go dis- mUias - que as exploram. O própriO
menta e VetlJl·inál'i.'l dO' Excrc'to é cia .rlpe~o .3: atE'?cac das autrmdad:.~ trito, hoje. transformauo em rnunícf.. Bispo de Lorena, altamente interes ..
própriO F.:dcl"al. pert:>nce ao F.xél'c)~
'a tlpubhca, tuo empenh'l.,das €'3taç pio _ Vila. Glór:a _ em cuja rua ,sado, estêve lá. com o Secretário da
to e ser;a. naturalmente defendirlo fI s em llu~le~:a.r a 'prcducao a~rfco~ principal se encontra um trator In- Agricultura, 1::&,88 lavradores que ..
de arma~ na mão.
la, par,a b,nf>dC10 d<r cOletiv:o:-:ade \ ternacional TD-18, de cmto atual de rem contprar máqUinas. Há mais de
SI. Padre rala'an,; - Pel'mite cercu, de 80 milhões de cruzeiros, nó- ano estão em luta titânica CQm
o
o sr. Padre Calazans - Pe~'mjte V.O Exa.
um aparte? <As:,entimcnfo vo, com zero hora de trabalho. Esse Banco do Brasil e a SUMOC para
V. Ex..1, um aparte?
do oradorl _. n: bE.'m int('rf';~sante 1~- trat.or est.á ameaçado de tombar, de- ver se elss chegam.
Df'~ocp;>rf}do3.
O SR. FILINTO MULLE..T1. - po s ,·t::tir a êste esr;et<)('1l1c dE.' se falar vido à erosão do solo, sem que haja U?lram-s~ cçm o obejtlvo de adqut,. . m reforma ?~rár:a nço' te País, QU3U- nenhuma prOVIdência pal'a evitar O nr as maq.Uluas para a co;nunlO.9.de,
uão,
cC' cxatamE'nte Os agl'ônomos e OJo. desastre.
pOl"Que SQ?,ll?hos não pcder19.m 'Com ..
O sr. Padre calazans - A6"c mu te :tcn;co~ não são chamados p3rn opi.
prá-las, VéJa V:, EX~ 9.. que (>spetá~
bem o Prefeitc de Campo Oi·ande nar, São êles o~ gi':mdes ausentes dfl
Em Serrarfa da Conquista, próximo cuIa está a Naçao asl':-lstmdoJ
com grande sabedoria e previdência, SUPRA, de til gr.ande or~an zn~n.o em a Vila Glória
existe, nas mesmas
O SR. FlLINTO MULLER _ be ..
com re.:peHo a0.5 qireitos seja do par- que o Govêrno põe tanto f'mpenhO condições, outro trator Internacional seJo de trabalho.> e dificuldades par&
ticular seja do Estado; mas, evíden- No campo') da refOrma agn\r:R. ~ôl;;re TD~9, de 'custo aproxirHc/o de oito adquirir Os instrumentos necessárjos.1
tcmente, o Govêrno dcve ser o ma1cr todos os aspectos, seriR de ~"ande aI- milhões de cruzeiros, Pertencia ao
O Sr. Antônio Carlos - Permite V.
interessado e terá grande facilidade cance o G:Jvêrno transformar est.as INIC e hoje pertence à SUPRA, mas ExJ;\ em apa.rte,
em resolver ,o problema que, no c3.m_ te-rras numa esCola õe agncllltura, o creio que havendo dúvid\l sôbre se
O SR FILlNTO MULLER _ Com
po da reforma agtár,a, é até agrada- rim de prel?ar~r: homens para tra.b.'l~ pertence àquele ou a este órgão. con ... todo o prazer.
lhar tom rnRQlllnas e tra t01"(>s, prena~ ..:nua na estrada c.:.perand:o aproveir
,'cl.
'
O .Sr. Antônio Carlos ,1ft q~l~ ()
l'ar adminj"tradol,(,~, fazendeiros f' fi- tamento.
O SR. FILIl\TTO 1iULLER - ~tut
!l1os, df' fil?end:õ>Ü·rs. porque é Jnllitc
Trata-se de máquina..:; de alto custõ. nobre Senador Mem de Sá faz rete..
te agradeço o aprtrte do eminente Se~ difícil
fner refOnllR uqrária em tér.- Tôdas as prefeituras de Mato Grosso l'ênci(l a projeto de minha. antol·ia.,
nador podre Calazans.
.
o
d
t
ti
do
n c s a es r::1 03. Qltem conheC'e Ol; pedem, suplicam maQu~nas para. que que dá à carteira de Colonizar-ão
"(
.;lo Brasil autorização pata fi.
O Sr. MNn de Sá '- Há uma SOlu- t ra ba Ih o.~ 1'E'nl:z9dos na Alemanha c os. trabalhos municipais po.';sa m · ser Banco
nanCiamento ,a. prazo longo, de má ..
ção muito prática, que dispensa o urincipalmE'nte na China, em Formo· realizados com maim ('ficiência.
quinas rodoviárias aos
municfplos
Projet.o de V. Exa .• É pedir ao Sr, sa, qlte é a grande J1ção de reformo
O Sr. Mem de Sá - Pel'mite V. brasileiros, desej-O' ressalta.r a tmpor ..
João Pinheiro Neto que mande ime- agrária, sabe que lá. o trabalho fei Exa um aparte?
tâ.ncia do discurso Que V. Exa. e<;tâ.
diatamente invadir essa propriedace reito por técn!co~ c não pOr· urn jo"'O SR. FILINTO MULLER _ Pois pr(}nunciando.
O dcsoqullibrio C· O
pela sOPRA, e a.'i"Slm o assunto f cara naJI.r.:ta. tlra.do de drt.ermjnado jor- não.
mau aproveitamento
das máquina,.;
rcsolv:do. 1. Riso)
do MinIstériO da. Agrclultura. é paten ...
na!, que da noite paro o dia se tr~n,';[onn'! no ma' or entende dor <le reforO Sr. Mem de Sá - Estou receben- te em todo o território nacionaL Não
O SR. FILINTO MULLER agrária do País. Parece-lU e mu1~ do dezenas de telegramas eloficios é Q que o Ministério possua máquinas
feri apresentar um projeto, e o fi;'! ma
to esquisito esta au~ência do técnicO do Rio Grande do Sul. pedindO que em granden linero;· o que há é que
depcLs de muito meditar sôbre o aS- no campo da l'~forma agrária. prin- dê o maior interêsse à rápida tra,M os postos agropecuários, como orga..
pecto corlstitucioI1n1. Aliâ,s, devo re- cipalmente num país agrário cOmo o mitaçâo do projeto do 'Senador An .. nismo." de fomento da produção. foo,..
crrdar qu~, na legislatura de 1947 a Bra::;!l.
tênio carlos, pelo qual haverá "fi .. cassaram lamentàvelmen!~. Jã o Mi ...
1950, 2)Jl'e.,·entei um Pr-oJeto determi_
nanciamento oficial para R'Quisição; n.istério procurou, por diversas vê7.CS.
nando a doação de: um própr:o da
O SR. FILINTO MULLER - Mul- pelas prefeituras, de tratores e má- e
<> Congresso N.aclonal também,
União, ::lo Exército, à. Prefe1tura de to gratD pelo aparte de V. Exa. De.
d'â
O
I .
d achar uma fórmula que' de~e a es ..
s pre eltOS o 00,<; unida.des do Mmlstério da A~ri ..
Cu:anú, O Senado aprovou-o, a Cà~ vo dizer, aliás. que Campo Grande qumas lO OVI rias.
Rio Grande estão- ansiosos P9r essa cultura a eficiência necwár1a. O no..
mara dos D~put.adcs t'a.mbém e o vem se batendo, ntravés de seus ho~ solução.
tal é a urgência na obtenção bre Deputado Daniel F\lra~o,
em
P:'.~ldo foi t,ransf(!rm:ldo em lei,
mens públ coso ~em dist;nt;ão de cOr de tratares.
V. Exa. está mostran- pr(Jjeto Que apresentou à Cã.rnnrf\ dos
Cre:o que somente com exces:>n de ';}artidária, pela crinção de uma e<;~ 'do que os há abandonos.
Depntados. pl'O~Ôs
que tai~ D,;.-;;tos
r:?01' (;(ms·'tuc:ono.lista S~ iria nt3;ar cola de agricultura
exatamente
O SR. FTI..INTO MULLER ~ Em f1>ssem entregues às associações ru..
a apr.'}\JIH'HO dêste Pl't'jetD" Entretan- como sugere o nobre representante
rals, porque como estão funcif1718,ndo
to, acentuo que toe t~i.l c{correl' a idé:a dI) Estado de são Paulo _. e pedem Mato Grosse.
agora, realmente não prestam o.~ ser...
f'ca lançada. .
. ......
que seja localizada em Terenos,
A propósito do aparte de V. EXtl., vi('.o,s que poderiam prestar a o~dcul ...
Volto à. expoHição que vinha fazenD8relo quE.> :l PIl;f~:LlI''.l de campo do sObre o que exIste· naquele Põsto, nobre Senador, quero d' zer que no tura brasileira., O projeto de lei qUI)
Govêrno anterior, do P. "S. D" do tive ocaSião de apresentar à casa,
Gründt, que Hão dispõe de tCr~'a.'i d(>~
peÇu a ntfnção do Senado para ês~
volutas no Mllnicipio, possa receber te aspectc-, que é de pasmar. Exist.errt Presidente Juscelino Kubitschek, fo- rara o qual peço o apoio de t.ofo o
contratos para forneci- Senado, destina-se n. resoll'er
um
eSsas da Remonta. muito bem locall~ no Pôsto Agropecuário de Terencs l"m feitos
mento de tratores. Anteriormente ao problf'ma cruciante~ o de máauinas
ze..das e férteis. a fnn de distribuiwlas. dez trn.tores Farei Dipsel. COm zef(l Govêrno
também. foram rodoviárias p(.lra nossos mn:.ido!o<;,.
em peqn::nas gH:bas, 'aos mode.fltos ja~ hora de serviço, Edão parados há adquiridos Kubitschek
tl'atores para fornec!men- Ainda azorn, pc'quenos muniC:in:ôg de
vradores, para Que possam dela ttr:!r dC:s nnos. aguardando ordens. Exis- to aos lavradores, Mas, ~e não me en- &anta Catarina, de.poi.C'. de faz::,rem
o sust.ento. e conCOl'rel' assim, para. o te um trator de 111m ·na e esteira,
grande economia, até com a contri- .
gano, o foram na CortinlJ. de Fen'o. bui"çã,o de partiCUlares, oOll'leguíram
abastec·mente ela Cidade.
bulldozer. médio, OUver; um trator São tratores para os quais não hl. no imr;.ortâncias va,riáveIs de cin'co
a
FabIldo, a:nda, a propôsitc df- d.; lâmina e esteira, pequE'no. Olivpr Brasil, peç.as .sobressalentes: uma vez 5'~te milhões de cruzeiro!\ pa""l. aqui ...
também:
nove
trntores
de
pneH,
marGlmpo Gmude, aproveito o ensejo
paralisados, assim fiC-affi definitlva- sicão de peQnen'i'l.!) motoniveladorflS'
para pedir a atenção das autorida. ca International, sendo tr&:; de nove m e n t e . .
não as obtiveram. contudo. PO~'QlH' (.
des da República, especjaJmente do e seis de se~s; e um trator de pneu,
Então. é- prefenvel O,::: 1,10SSD.."l agrl .. seu pl'C{;O, hoie, ê muito rr''l:or· do
..
emi.nf'nte 'Mini~tro da Agricultura e marca John Deere.....
cultores nli.o obtenhC\m tratores a tê- \ que aquelas sOmas aue conseguiram
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aeun~r _ O CG~'êrl10 do E.~~adJ impor"

001
l':J 111~:.).',1l!:t" dp'''e t:po, ma!.
C_!l> C;".cl:;'l.{ i:.n ..i-t:, ....1~(''3 c t-n.,.
ii1 ::, ~~.o". C ~ n:;.c: o (jll= ,~.,;' e p:o;"t.o
" ~;. 'L'~':;-<;2; no rr.::!.J... e.l-m~:,: H:-:1
g,_'nd.~ r.:c~!pm'.l O::c. mlIlipip:Qs bfUE:' .) ~ o tO '~'llr:···''1·.~ p.r., a-.le~'"
t:' 1 rI:" C ',"''1:~
(.'12 r'i?~m es""''; ..
n- '-'- :) A ~r~ 'r~r:tc p~'cdução 8.';~,COi~
-d'-, n:.O in:~i'i:r.

n Sr~ P~dre' calQzans E ainda
pode haver um mal maior. H:lje, fa;<::.'."~

mu:;o €lU.libe!·óad.e. e

m.:! dos anos em que

"r:,J o l"q.m2" n~c:sta.

remb-~e~-

na Halu
Hitler, quan-

V1Vl

C::l V_~."J.Va a'i reform:::.., rUl A>=manhU'j'

(Seção 11)
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,VJta o, em turno único. ~:.)
,~
,ieto de D- ...... ,·~ Lc. 'l~l.Hjvo nO 40. de
.
1953, orig'inár:o d'l Câmara dos Depu_
~u-

de ár.éa pertellúente à União,
para UIJró'úeitamento agrwcla,
O con"!'€.:so Naci{)nal rCf;!olve:

'"

Art. 19 q:;:' o P0de1' E-x~cut.vo,
to.-ü....;do d. Csdel à J?rp.felt1Jra .:\1u
niC,f-ll ri'" Cllm~)(' Granje, e.TI Ua l...
O"c :0. ;3 OC~) {~·}\'s nult h2(;+arts ':.l'
{,:,lca da }t'a~'e;-_d~ deilllll111\J.dá "l1e

taCo,,').:;

tu,.'! ';-A, ae 19(;;)·, na C'us::t cte

·t..e -CproVfl a CO.lt'e~l-:ao
sé:':(' L~j ~ ..- "''''.''''. asstn::.da
",'Ti
~ ...., YOl'l;:, 9. 3'l de março de 19ô1,
tido, 0:1 d::: 119da valia .sem is~o, stQ1
,:lt}u;ro. MU$,;;oliní. peron e, F:-del Cas .. nlOu:a·'. ':'j U!ljà naquee M'w!C',p:> terdo r';1(';-~re8, sob n__ 806 a 80B, de
("> ,_, '?
1"" r"1 - O Pu'r r rT'1 _ M\1i- . tro p-:-o~eú~ram aS31ffi também, ac:\Art. '),'1 8 ár~a _ceu:t1J,~erá. uti!l~ú- 196.3, da'1 CümlSobões de: Consl,ltu~çdo
to
:.1!~ P~b· ~r>l.·te, ~;inente He .. c::.:am dGlll·nd.Il:"'J seu.s pafS2S .1evan- ela p ~l'a l{}C'lllHV:!O de agr~~.JJtore.:::, c Justiça, pela constitucjonali1.a:~e e
n'"
.
da-cs à €X~i'E'n1a pob!·eZ!l. EVIdente.:. C.11 p .. q'l:::t!OS lote;; que penn!t,,·rn·ex- jutidicldade; ~elações_Exteriorel~ fa-.. O..
mente. a libe;'dade ê o maior de Io- P~o.'..:;,1.o ag1'1co!a.
.OH, ! C :)t:uúe, IU'í-<.:n, •.
O !;r. Jo .. a:J/Jf!t l1ar:uho - reln1i~ des os dün.,· O'":oi'9:ado3
~r Dous '0
~
I-~
c.
Art 3º ].-SLa lei entra a e.i1. vi,2'Ó'ç.
t~ V. f_-.:1. um e~a.:e?
hOffiL-n. E' por- e-la que 80 deflne o n.l dlta. da nua pub'-lcação, l'~voªa
O .sIt,. b1..il'l"10 P.1üLLER ~ pois p.(',;:;io hom~m, Cert:-.:l1tmte preci- CI....s. as dJsposições em rontrarlO.
11. J, C]rfl rnnito p;a~er.
~.s.m vir es~a5 l'cfOi"mas porque a miVoroção, em turno único, do Pro ...
u :11'. Josapnu; !.iar,nho -, Conve Mrf.a é a ncgaçw cio espírito cristão
J U8tt liCtu;áo.
j<: .... l.<~ ... da (,,1:.,..I.;a n" L~,'
....
nJu ::om O 11",)1'e SenatlQr Antônh e cons.titui vergonha para o Eí-tado,
Será feita oralmente.
(n,? 3,4,G8-.B~61, na Casa. de origem)
C.l . .iJ3 ~m que'o Min!stério d.l- l\gr:. Mf:13 é precif'O que venham como di<!le 1,;.,":_,_ ao SCl'V,r>O P,<-lVO do Exer ...
C:J.t:.Ha não tem gr.:mde quan.idade zia-.Q Senador Mem de Sá com a' E-!:ila- das Se!:Sões, 3 de mrm;o de .:!tro ) T::me.lte Coronel RUbens' ~:bci ..
ri.:: máquinas eta na\.ureZa de.;.sa.-; a que devi-da cautela, que não se ass-ass.!nl: )984. ~ Filinto Müiler.
. ro do~ Santos, e dá outras n--"i~~en
V. Exa, se vem referindo_
um dom. como a lib=rd~de, para de- . CO:\rPAltEQEl\f MAIS OS-SENHO:- rins tendo Pú1"eceres favorci.veis 80b
fender ou:ros princípios de direitos- ltES SENADO!tES~
1_ us, 1 _ e S85, Oe 1963 las CU.nlS_
Mas é evid.:.nte-. pe-o que está sen- naturais e de valores. Todos êles
sões de Segurança Nacional e de . Fi..
du :el:1t2do e P21a exp8l'iência que to- têm S\la importância e preCisam ~r
José Griom-<lrd.
nanças.
e;;:, temus, que o Min:.st-ér.o da Agl'i- defendidos 11cceE,sltamos de reforrna.~, .... Arthur Virgilio_
Cilt~Ura poderia pre3iar valiosa seFvi· prtnc.ipalmente a agl'ária, mos que 835
çu aos L\1umcfpio$, mesmo com 85 maR ia a!C::'I!:\!~e o objetivo de aumentar a
quina,] Cf· que d:.s:põe atualmente, se pl-odução e malho-rar a -situação dQ_
Sclmsiião Arcr..er.
v.otaç}o, em tyrno úlllco. do Re~
uma rigorúsa fiacrr-Uzação a')Ufd8se homem do campo. Se is!;o nãõ fôr
_quenmento n. 9 1,205, de 1003, pelo
reforma
Q,\lanLa3 estão improdutivas como e5- alcanca-do. sel'á mois uma
Alltônlo .Jucá,
~ .... \J. v,:;
u~nilorés· Sel1a:.ores Artur
agrarta.
ta.3 de t\1aio Gro!,:"o.
Vlrgulo ,Lider do
BarrOs CgrDina.l'te Ma.:'iz.
valho (Llder ,- ~ MaiOna) e LIno de
o SR, li'lLlNTO MVLLER - M'.II- O SR, F1LINTO MULLER _ Agra- A.arã-ü Steinbl'uch.
to grato á:) a,Patte de V. Exa.
deço o aparte do nobre Senador
Mattos (LideI' do BlOco das pequenos
dre Calazans que vem
dar muitoVascm....celQJ Torres.
.::1J ...
,Ui!. I
~"'.·Cltam
llrf;~nC.a
Sr,. Pfe.5identc, tenho ab50bta C011- major autoridade e impnrtâncin às rá!lOS têrmos do artigo 326. aI) 5~B. e.O
fi.J.ns.a no Minü.t·ro da i\gl·.~ultur;t, pida5 e mGde~tas conside!'ações que, Afonso Arinos,
_:e~:mento lnLemo, p_ -a.
Projeto de
}lou) o Dr, Oswa.~ào Linta FilhD é um formulo perante o Senado.
TD<>mern de bêm, mtellgen~e e de va..
_
I Gilberto ~arinLcr:-uecreto Leg!!JJativo n. 9 44, de 1963 que
lor~· S. ~a.- não poderia conhecer.
sr, Presidente, na última campanha
lrineu ·Bornhausen.
co"' le ,anLSt-la 90S fi'emoras da .fo'Or":'
em profundidaC;e, todos
problemas polítJca. percorri inteiramente o
ça Pol:cial do Rio Qrande do Norte.
do sell M:nlSténo, o que é ns.~urliL rodo' d~, Mato 01>()~~0 e senti por tôAntõn!o Carlos.
/' Ma,:; eôtou certo de que tomdJldo C~. da pflr.e, o nnse,Q pelas thamactas
6
nhecllllento das considera~õ~ qlJe t'3- !efor.ma.o; de bases. Em todos os Mu-.
O SR. PRESII>ENTE:
t-3.mos desenvolvendo e do 'qlle acaba' n1cfp~os e p~qt~enos poyo-ados ellcOllV. "ação, er.1 primeiro turno, dCl
de afirmar. COrJl flutoridad'c. ,) nObre trel a'> J1opulaçoes seqUIOsas pela sua
Srs. Sel!ador~, está finja ao hora ...... J .. ~lI de Lei do senado, n" 83, 'de
SenarJor Josaphat Mari 1h~ d' "li. realizaçao __ Conversei com 05 homens do expediellte.
J
autoria do Senhor senadOX
as medidas "ca,biv6'.s . 1
_!I- u~.a~· do campo, o p2ão que cuida do gado,
i. _..tr Vu'-'!JlIol. q'UP dlspÕe sôbre in. .
-enfim. cOm fi gente que Juta no meu
denização a ser concedida, em caso
Nunca apelei para o Milll.-;tn.l Os. E!stado e verifiquei QUe O homem que
ORDEM DO DIA
waldo Lima Filho sem que' encont~'tlS_ vive ocm grandes dificuld-n.des sem
je re. csào do conU'd,. de t.rabalha
s--:---- tôda a boa \t'ont3;,ce para .\ 3t},U- nenhum wnfõ.tto no in~erlor da no;;o SR. PRESIDENTE:
sem justa .lusa, antes do empregado
çao dos problemas,. Dai o .-1.0&10 [j'1(> <>a. Pátl'la, identifica,
na expressa0
A
lis+;a. ·d(;: pregenç~ .1CUSR o com- ''J.m!-<::~ar . o per1odo de doze mese5
faço clu tr!buna do senado, .3 fIm :'le "Reformas de Base", . melhores con:viço. e dá outras providêncla.s
q~le S E'xa. mande verificar .'\ sltua- dlr.õ~<' df' vida. Quer tra.nsportar o parecimento de apenas 27 senhore., d;:endo pareceres sOb Os ns. 743 e 74-1,
çao do Pôsto Agropeouário de fDo:lra- prOduto de seu tra~alh() l:!OS centros senadores. Não há número para de
d{.t . . ,.e que d~termine providê ..\~.as no de consum"! com m:llOr fac!lldade. go- liberações.
d.- 1:53. das Comi~õea de: Constf~
S:~_tId(J de qUe .a.s. máquin'â", que ali. ·z,a,l' d~ M~istência do. Estado no camComo a ma téria constante da oro ~Id- ) e J'-::~· .. a, f"'''~-'''''''el cem fi
e.~_aO p'.1rntlsacl~.5 po~atn ser lltili:m_ po da saude,- do ensmo, etc.
dem do dia está. tôda _ela, em faSt; emenda que oferece de ·n.o l~CJ, e dE
l.ção 0"- • 18 'orável ao prOje.
da.; pei!", Prefeitura.'
- tl:.:.se o pensttmento do homem, do de votação, VOu leva,ntar a sessão u
pa.ra Q. próxima ~ se- to e à e nenda da. com1ssão de Cons~
peçg ainda :1() Senflt10 que eX'lnüue' :nterior. e nóS, legislad<>l'es, devemos dE:.Slgnandó
g\\intel
.tl)'ção e Justiça.
ÇOlll uma .certa boa vontade, (,. pro~ ir .ao encont:;.'o de seus ans.eio,<:;, pro-

r;:r C:.'1Va a m'''-~1';a do povo m~.s.ran··
Q~ lJU2 a lib:::dade t:nha pOJCo sen-

"':'/

":1"(-'.1

J .....

j.

na"

P3-1-

°

05

jeto que eJ1-c.amillhO~ à Me5a, e- qUe o
aprove porquf! redundará em oencfí. elO de grande número de lavra,in. f.:~
não ,só ,dn cldade como tamtém ~o
Mun.cfplO de ::ampo Grande e, por_tando, do- meu Esiado e do Brasil.
Sr. Prêsidente, embora ainda tenha
eutras' a.33unto~, r-efetentes' a Mato
Gt_roo'ds~ a tratar, n./ltarei à tribun.\ o" ..

ES-\

curan'do solucionar Os p!'obJemas com
ORDEM 00 DIA
7
equlíbrio, eo::tudando-os com seren!llade. lGntando nosf'OS e!>forço."l de p9.ses3ão de 4, de março d~ 1964
Voteção, em turno único, do Pro·
trto'll, ''Çla~'a quO o povo não ·se de'<,to de
"ereto LeCl'l"latlVo n Q 14. dj
cepclone.
.
(Quarta-feira)
t9r (OQ 5·S. de lP.'i~ ...... Oâma·ra)
~~ a idéia, que me anima e pela
1ue aprcv:J 00 ~xtos da. convençã<
Votação
qual e<;.t0l!' disposto a trabfl:lhal', por,,1'"
"1\ a nl'otf!cão nOq tr ....... •....... c;Q.
que .r;into que desta forma e5tm-el co~res contra radiã.çõe9 ionizantes, ado ..
respondendo às aspirações da gente
VOiaçá{'. em turno único, do pro. tada pela Conferência Intetnaciona:
!
1[1..
•
da minha terra e - do Brasil.
Jfto de Decreto Legislativo n9 29,.. de do Trabalho em Genebra, e 00. con.
Eis Sr. 'PI'6sidente,' as consid6l'a.~ 1983 (n.9 2'3-A-3, na 'casa de origem) ven~ão ~ r.ra revisão parcial das ("..on ..
Ter01in~ eSSa3 observaç6e.'J djzer~do
que tinha. a ~duzir ao encaml~
veneões adotadas pela. mesma COl!
que 6 dlst:i'jbui~ão de t~rras 6 v~tal çôes
nha.r à Me;;~ o ProJeto tn~ .h;\' ?r.nco que
:JVl\ O Acôrdo Bâ,sico de Co- rerência, tendo
para O maIOr progre.ssc e desenvo vi- li. (Muito bem! Muito bem! Palmas).
1'éc111C;1. entre '03, EstaeJo
mento do nosso Pais, MunictnllJ!i CuUnltlo3 do .ara,$iI e -Israel. conclufdo
Pare('ere~ favor{wels, sob númf>rn
m~ o de P5lunl:dos, em qUe às áreas
e SR. rRESlnEN'f~:
em Recife, em 12 de março de 1962, 84~, _843, 844 e 845, de 1963, das Co
fOlam dlv,dldas sem prejuízo de uh1_
O Projeto 'de Lei qUe foi lido
tendo Pareceres fa.voráveis 80]:) núm~-. ml3Sões
g \.11'>m, s.ervem de exemplo da capaci'_ justificaoo dl1 tribuna veto d1. 3e' .Os ';D9, 800, SOl e 802., ..de' 196:1; da.!'
_. de CÓ1'u;Wuição • Justiça;
d&óe realizãdora do homem brasile! .. nador Filinto .Mül1el· depende dfd,,~C"n-r;"âclio e Justt"'a,
ro,
apoiaml'!nt<.. OS Srs. _~en':ldoJ'es q'.l.-!
'"
'<
de Legislação Social;
o apóiam. r:uein:ulJ conserVa:h3e se!1~ de Relac6-f!'s Exieriores: de Educu~âo
..
SOtI pa.rtid~rlo d,.!t- reforma agrária, tados. (Pausa),
.lt CIl;I~i1'(t e de z,'mantas.
- de Relaç6es"Extertores; e
da a~UallZRçR() <la. noS&9,
estrutura
Está n,poiado_ V.ai M Comi .-:6e'"
2
~ de Salide.
a.grârla, que é realmente arcáica. Mas
entendo que as reformas devem ser Jompetentés.
8
precedtdãs d'~ estuct,.:> meticuloso. Do
Vota :0. em segundo turno, do ProE' o seguinte o Jroje~ apola
contl'ário, medidas apressadas sem
do. (Iue vai às Comissões 1e eto dJ Lei do Senado n9 4, de 1960.
Votação;
em
tUl'no
ún1co, do Rrque
profunóida,de transfol'mnr-se-ã~ num
Constituição e Jue.Uça. \ie A!J"1 'ue 9utc.iza o Podl'r E~rcmjvG a eml_ l'imento nQ 4. de 1964, em que o Se
mal para o pais. des,ruindo até tnes..
cult'11'a e de F'ilrtançes.
t1l' ,<;elog comemorativos do cinQilen~ nador. V8-.tconceJos
Tôrres solicit
mo aS Pl·ecá.rias baseá _sÔ1.rre as quai.s
:repousa ainda hoje a nossa. 'economia.
tenário da função da' Prelazia do "AI" transcrição dos Anais do Senado d
r
O Sr. padre CUlaza'M Permite
t-o j:)jir -"::;'J'~. tendo pareber nQ E5~ carta pela qual o Senhor presfdent
V. Ex~ um...-aparte?
de ;.1;';3, da CQluis,dio de ned,a.f;ão. da República convidou o Presidenj
.4U!OTizC1 a C~SS(to. à Prc/ct'u-.
'-'o
.r~.':aç~:...~.. ~~cld9 c.' da República Francesa para visita
O SR. FILINTO MULLER
Com
ra Munic:pal de C~mpo Grande, [19 turno.
o Brasil, e da respectiva resposta ..
satisfação.

,

r
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vot,lção. em turno único, do RequeClment() 11'" 3, àe liM,

pc~o

qu'a\ OS

sennores E"..enadores Vasconcelos rôr·
Ies IUder da Maioria em ey-crcÍciol

Sigefredo Pacheco (L i d e r do PSD
em exerc1cio) e Aurél10 Vlanna tLider
do Bloco das PeQ,.uenas Representa·
ções em exercicio) SOlic1tam urgêncIa
nos têrrnos do a.rUgo 326, n,9 5-0, do
RegIment() Interno, para o projeto de
Lf~ da. Câmaro na 127, de 1963, qUE
dispõe sObre a re11luneraçao de profissionais diplomadOS em Enqenharie.
ArQwtetura e em Agronolllla.

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
VOs do centenârio da Associaç!1O. Co..
Ulerc1aL do E'ará. 'tendo pareceres fa ..
vorâ.veis sob OS na, '158 e 759, de 1963,
da. ComlBsães de Constituição e Juotiça e de,- FUlan~as.
11
Votação, em turno l1Il!co, do Pro.jeto de R~oluçâo n9 1, <ie 1964, de
autoria da Comissão Dlrctora, que
aposenta. a Taqufgrafa·RevLso~ AI..
c1nda TriveJino, no carg6 de Diretora
PL-I. do Quadro da Secretaria do Setl(ldo Federal.
12

..:(:..~~e.;:ç_ãO.;....I~r):-..===~ __,"M~,,~a...;rç:..o_de_'_1~9~6~4~~43_9___
?

e vários palse6, no Rio de Janeiro, a
26 de mari(o de 1962, tendo Parece ..
res favoraveis sob ns.: 819, 820, 821
• 822. d. 1963, d611 C<>missóM: de
ConstituiÇão e Justiça, de Educação ,e
()~ltura, de .Relações Exteriores e de
FlDan~.

nado, de entrevisto. do Genera.l Albl1
..)
nO 51lva, Presidente da petrobrás S. A.
pubUcnda em 25 de JaneIro do anD

em curso.

Está ,encerrada a sessão.

Levanla·se, r;essão às 17 horat .. :

IG

SECRETARIA DO
votação, em turno Ouico, dt') a.e ..
querimento n,q 6, de 1964, Pf'lo qual o
SENADO
FEDERAL
Senhor senador Melo Braga ~·(Jl1clta
a transcrição nos Ana" do senado da
Ato do Diretor Geral
declaração fella pelo General Alblllo POnTARIA N' 1+. :DE 2 DE MAR(',o
SUva. Presidente da Petrobrás 8. A..
DE 1964
em caráter oficial e publicada em Z6 O Diretor-Geral, no USO de suas
Votação, em turno tínico, do Pro- de janeiro do ano em curso,
a.t~·ibuições. resolve de..slgnar Ub:llda
10
jeto de Decreto Legislativo n9 <!l df
14
O.mçalves, Auxiliar de Portaria, PLVotação, em prImeiro turno, ao pro_ 1003, orlgll1ário da Câmara ciOs Depu10. para ter exercício no Sen'i<;',) de
jet<> de Lei do SenadO, n9 13'1, de ,. tados (n,9 167-A-62, na Casa de orl.. VotaçAo, em turno único, do R~ Telex.
1963. de aut.oria dO Senhor Sena~OJ g'êm) que aprova O texto do Acôrdo quertmento n9 7, de 1964, pelO 111la~ SStrl'daria do Senado Federal em
M'lrtms J')n!or que Qutori~â o POá,e1 que Institui o Centro LaUno·Amer1. o SC'nhor Senador Melo Braga soU 2 de março de 1&64. - E1'a71dro I.1en ..
Executivo a emitir .&tlos COul;m~l'at!!. cano de Ft.slca, assinado pelo Bra,su clta a transcricão, nOs b,n.J.s 1\0 S'l:· des Viamla, Diretol'.Qeral.
'.

(
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CONCRESSO NACIONAL

COMI~SõES

.

(Seção 11)

FERMANENTES
FINANÇAS (1 ~ Membros)

AGRICULTURA (7 Membros)
'rltUl::tre:,
~

Eugn.o Barros
f

Vlce~rIQlU ...... ,..,.}

JOSe Feltciano
l}lcenClado)

2. vago

D1X~I-Iuit

Bezel"l'a Neto
Rosado

PTB
P'l'B

2. Lino de Matos
3. Amaury Silva.

Pessoa de Quelf02.
José El'mlrio

PTB
PTB

4. AurélIO Vianna
5 AntônIO .Tucá

Dafilel ,Krieger t Vice-Pres )
Dmart.e Marlz
[nDeu Boanbausen

uns
UO~

1.
\dolphO Franco
2 _ EUflco Rezende
3.1 João Agripino

Lopes da Costa

ODN

4 Milton Campos

Mem de Sá

PL

Al.iXllldr l.,eglslatl"\'o,

Patt.HJos·
dt'rfí'i'>,vn ele A~uirlI
Ruy Carneiro
LünélO da Silveira

Gunçalves

.

Ptil)

1:

P;:iU

2.

P~LJ

3

?SD

4

V Ice- PresH.ientel
J,.,''clP11~lt

1. Nelson Maculan
(licenciado)

2, João Agripmo

CONSTITUiÇÃO < E JUSTiÇA (11 membros)

y. .'ibull

pTB

MU,l'tnllo

5

P:::'V

Neto

Arg. de FIgueiredo (Pres,)

(Em.12 de dczembr..o de 1963~
PL~9. José Ney Paseos Dantas.
HlU:J,Õ':' Quartas-tel:as às 1600 horas.
I";oLa: Vaga a Pre6itlencla,
SeCl'e~fl.l'o.

3. Menezes PImentel

4. Attilw Fontana
5. Pedro LudoVICO

,Lt:a~

substttut()~

Suplentes
Menezes Pimentel
Leite Nelo
BenedltJJ ValIa dare
A.arão Stemtnucll

1

OD~

SulJstltu~ot!

suplente.\.

1. José Guioma:'d
EugêlllO Barros

P~D'

3.' Vago
1. Dame} K;ojeger

UUN
!JllN)

Par!!::!os
P8D
PSD
PSD
PSD

2 Pedro LudovJCo'
'I, Aarào Stembruc:t

!,TE

PTB
Pl'B

Dix-Hu:t Rosado
Raul Giubert
l,opef:. da Cost.a
Alllon:o Carlos

T;tula.res
Vict.orlu\J Freire
Lobâo da SilveIra
6:ge1:edo 'Pacheco
WUson UonçaJves

Suplel.,,_
part'd05!
PSD
1. Attllio Font.ana

PEU

~\1.aculan

Nf:;l.Sl>n

Março de 1964

iUcenciado)
1. Ed. Lev1
2. Melo Bru.aA

":l AJoys)ó de Carvalhc
Secretar1e", Auxiliar Legislativo,' PL~10. Cid Brugier.
Rruniõl.S:

Quartas-~fe.lras

â.s 10,00 horas,

LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros)

I

I

Hcribaldo Vlelra

Titülares

Pal'(;lOÕ8

Suplentes

PSO
1. Lelte Ne,to
Melo Brallf' RUY. Carneiro IVice-P:es,>
waltredo Gurgel
PSD
2. Lobã.o da Silvetra.
PTS
Jose GÜ10mard
PSD
3, EugêniO Barros
AII.UI V!rgllio
PTrl
·!R.aUl Gluoerti
PSD
4-. Jlilio Leite
A.u";".u de Cafr!11ho
ULli';
1 Afon.su AI'llluS
Bu, ('U t"te:t,ende
Vivaldo LIma (Pr~"
FTB
1. AuréUo Vianna
ú:JN
2 Dan:el Kneger
- 1-1.;lUO Campos ;p.~es!dE'r.te· úuN
k.Amaury Silva ,licenciado)
PTB
2. Pessoa de Quetroz
3 João Agd:plnO
~Hertbaldo Vieira.
UIJN
3 Antônlo Jucá
EeCl"t'I,at,ú
Oflcau L('glMatlvo, PL-8. RUll,Ud:l !"errell'a D·.as.
: EurICO ,Rezende
')D~
1. Lopes da CCsta.
IV~tm15ê.:i . Quart""a..s-le1fR8 as J6,uO nOra.:!..
,
AntOnío Carlos
DD~
2, Z~carlas de A..ssumpção
l'ltuiares
SecretÂr~a; Oficial Legislat,vo. PL--7-, ve:' d,e' Alvarenga Marra.
Reulllóes; QUIntas-teiras às 16.00 roras,
/,,111'0 Mutira Andrade
Preso PÔU
·C .. ,Il.JU '\'uguel-a da Gama
PTl1
POUGONO DAS SÊCAS (7 Membros)
·fiq. r'a,:llelra
UD.i'i
G .uertlJ M<trlOho
.PSD
Titulares
Part!.ios
Suplentes
A:,l:lIUcn.'J Senti
PTB
(:,(;t·t'be PJnhe./"O
PSD
1- Sigcfred~ pacheco
pl'~
,
:~;so~a~~~;:l~~e;_)
PôD
2. Le1te Neto
J 'I i'': 1:1 t'ai'enle
lJ L':\
. 3. ArgemIro ele FigueIredo
(>rB
(l.j dd Mllná.n
Dix·Hult Rooado
Ph,')
prB
'P'!"'J
Heribaldo Vieira
4. Aruon -de Melo'
V .. ·, Jllt.:elOt1 fUl"res
JOS~ Cândldo
Ul>N
5 JulIo LeJte
bN·,I;'!.al',ü, Ul" Evandro Mendeti Vllmna. Diretortlel'al
All!"elJO Viana I'Vic~es
n'B
1. João AgrlpmO
~~eu!1.Ct':'--, QUd -ta telras ru, 10 noras.
2, Lopes da Costa
D..!larte MariZ
UDN
AJllllJ"y SJJVa
BI'<A."I ra Neto

lUceUC1UdoJ

1. Arg.

t"lguelteao
2 SilViO Perlcles
3 ·Edmundo Levi

?1~

;

•

SecrelAl'lO, Auxillar Legislativo PL-9, J. Ney
RE:linJões: QUlntas·teiras ~ 16.00 horas.

DISTRno FEDERAL, (7 Membros)
!!1'!1n·e.s Punent.e!
p.;'1'·ll LuduV1CrJ ,Vlce,Pres.)
LJll' de 1\1atos .P.eslden~el
O.'t'é1F Pa..~sos
1.::01 H mr Rü;5ado
IJ ll·:rlf.' lVlé!.nz

P::iL/
PtiJ
P'J 13
PTB
(juN

?artldosl

EugéDJO Barros

2

·i Heflbaldo Vlelra
1. Aarao Steinbruch
2 AntOnIO Juca

1. L,cpes da Costa
2. Z'acarias:, de Assumpçâb
uficial LegislatIVO PL-3. Jul1eta. Ríbelr odos Santos.
Qtllnw.::telras as .la nOl'as.

Hezenoe

bu. ,o,

QEDAÇÃO (5 MEmbros)

1 Filinto MuJler

P;:lLJ

t-f'Ci"I':à' fi
RI::lnl":'I;'.~

tJDN

ECONOMIA (9 Membros)

:r: ~ '.11tl r es
FJ 11(' M'J,ler n>,f'!sidente)
r.u.;nlU t3at'uS
Attl, u t"0nlana
Jo.~P \, ';'JOI,Hd
J{J,,-,
l<,nn:r,Q 'V:ce p:'es J
N?_\JI'

.vi<:l.r'uían

11:ceZ:h.:lado)

J'J:jlO Le.!e
A:J ,pnu
L ,pe", (ta

1
2

PoSO
peD

3.
4
1
2
::I Mt'!{, Bragl"\

P1B
P'l B
PTB

'anco

1""

Cosia

•

UD~

1

UDN

2

,

.1-(,·:'\-' Cândido
Zaca:'las de AssumpçliO

Si'cretttr <.. A'lxifílir Legislativo, PL-IO, Cid Bt'ugger.
,.1'i.€.umo c ": ~elçfis telràf. às 16,00 nora,i'.

EDUCAÇÃO E CÚL TURA· (7 Membros I
'r,n.lares
tl.1etlezes
\",. iI!ÍTf'do

P.mente!
(P-res
iurgel

l-'e::;sua ae

t

~uelroz

?'l.;-twas

Amaury Sllva 'llcenciado)
PTa
AOlónio Ca.rl03
UU~
Pt'dro {'ollázans !Vice-Pres
UDN
MlOm IJ-P :;à
U!)N
S('-{';''}'U' ,fi Of!clal Le::1<:/atn'o PL
Rl!un~(

..,;

(,part.a-te;l'~;;

d.s 15,00

Titulares
PartIdOS'
• Suplentes
Benedicto Valladares
PSD
1 Menezes Pimentel
Fillnt9 Muller
P'sO
2. Ruy carneiro
Jeff::fun ~e Agular (Pres.)
.P~D
3 José GUlOmard
Aarao St-eIDbrucb
PSD
4 Victorino Freire
Pessoa de Que1roz (VIce-Pres.) P'!'B
1. Argeollro de Figl.!eiredo
Vivaldo Lima
P'l"'B
2 Antôlo Jluá
Oscar passos
P'1'B
3 Vago
Antônto Carlos'
UDN
1. Damei Kriegef
J-{)se Cânli:do
'
ODN
2. EuriCO Rezende
Padre CalazaIlS
I1DN
3. Joã.("l Agripino...
Al'n(m de Melo
OON
4. Mem de Sá '-"
Secr·etâ.!'lO; OficiaJ Leg!slatlvo, PL-6,.l B castein.n flf';!.n ..n"
Reuniões_ QUlDtaB·fel!"a.s às 15,00 horas,

Suplentes

!':AODE (5 Membros)

1 BenedlCto Valladnrea

Pi:::)O

'SU
'1'6

Titulares
s~plen teb
Walfredo Gurgel
PSD
1 Lobão da Silveira
Sebastião Archer
PSD
2 José Feliciano
Dix·Hutt Rosado 'Pres,)
PTB
1. Heribaldo Vieira
Padre Calazans IVtce·Prcs.) ODN
1. João Agrlpino
Jülio Leite
UDN
2. Posaphat Marinho
Secretár.a: Oficial Legislativo. PL-8, Sarab Abrabâo.
ReunIões: l'rças·felr2.S às 16,00 boras,

RELAÇÕES EXTERIORES (11 Membros)

Suplen.tes
Jefferson de Aguial
Bigefreco Pacheco
Seba.stlâ~) Archer
Josaphut Mitrlnho
Oscar Pat\"'06
Bezerra Ntto

PSD

PSll

2 SIgetreao P;,tcheco
1. Vago
'A

vago

1: Adolpho F'ranco
2 Mílt;Qn Camp06
3

4.rI'On de Me'ID

7

Vel'a Cie

no~as.

P.asso~ r)A.nt.AJl.

.~>'a.:enga

M.~rlt

Pártidos
'ritulares
SuplenteJ
1 l!;ugênio Barroa
Pedro Ludo-vico
P<lD
Sigefredo pacheco
2" Wanfredo Gurgel
<'SD
1 Antõnlo Jucá
Dix-HUit Rooãdo IVice-Pres , PTll
1 Dtna:'te Mariz
LOpes da Costa (Presidente) UDN
1. Raul Gj!Joerti
PSP
Miguel couto
Sef'-re'[\"IO; Auxiliar be~i..;l~tjvo PI.- iO Eduatdo Rui Barbosa,.
:ae,uni es. Qumtas·telJ"a.s
às 15,00 ilora.s.
,.

"

,

-

Titulares
PartIdos
.J::>sê Gu!omal'd
PSD
Vlctorino Frelre
Pb!)
Oscar Pa~so.s
l;l'I'B
Silve5tre Pencles (Vice-res.) PTB

Suplentes
1. Ruy Carnelfo
2, Attílio Fontana.
1, Dix-Huit Rosado
2. Vago
Irmeu Boanhausen
UlJ.N
1. Adolpho FrancO
-Zarcaias de Assumpção d?res.) UD:-l
2, EU71cO Rezende
Raul Gmberti
PSP
1. Miguel Couto
Secrelnli<': Oficial Legislativo, PL-3. Alexandre Pfaender.
Rf'uniõt"'i;; Quintas-feiras as 17,00 horas.

Lopes d.a

Sec:-et.ário:

qllerqU~J\'Iell~~

I
';

1
2
1.
2.
1.

J

a..

i

SUe

...

4

Criada -em vl.rtude do RequerJ:ne n to nU 665-63, do Sr. Senador < o.sé t
E1'nlldo, aprovado na sessão de lh de \.
set.tmb\'o de 1963.

Designada em 19 de setembro de

substitutos

Suplentes
Jefferson de AgUiar

196~,

Pro:-rogada em virtude do ctequerln1enW uy' 1.159-63, do Sr, Sen.id6r

UiJ~
Zacarlas. de Assumpção
Of1clal Legislat.ivo, PL-8. Alexandre Píaender.
,Quartas-fel:aa às 16,00 horas.

-,--,-------

COMISSõES ESPECIAIS
A) Para Revisão do Projeto quel WilsOn Gonçalves - PSD.
Arthur Vil'gUlo - PTB.
define e regula a PROTE- Ettmundo Levi - PTB.
çÃO AO DIREITO DO AU- Adolpho Franco _ UDN.
Ellrico Rezende I Vicepr~Idente)
TOR
UDN,
'

UDN.

JÚÍlo l.,elte IV,cePr) -

PR,

Secretál'lO:
Auxíliar
Leg8:uclvo
PL-lO Alexandre Marques de M:Ju-

querque Mello.
Reuniões: 5(~s feirati às 16 hOras.

Josaphat Marinho - S/legenda.
Cnada em virtude do Requeriffi('nto
SecretáriO:
OfICial
Legisiauvo,
D' 480-64 -do Sr, Senador Mütún
Camp05, Rprovado em 20 de jane..ro PL-6, ,J. a, Castejon Branco.
de 1962,

DCSlgnada em 22 de novmbro de C) Para o E,studo dos efeitos
da INFLAÇÃO E llA POLlTlprorrogada até 15 de dezembro ee
CA TRIBtJT~ ~ CAMBIAL
1963 em Virtude do Requerimento nú_!
SO-BRE AS EMPR'"SA'" PRI-

F) Para estudar a 'situação dos

1962

I

zembro de 1963.

.
PartIdos

Membros ·7) -

G;lberto Mannho _ PSD.
PSD
Menezes Pimentel ,
Heribaldú Vieira UDN.
Ml,tun Camp.c:s -

uPN.

Va~t:U!lce.os Torr~ _

PSD.

Leite i\eto - PSD,
Slgetredo pa.checo - PSD.
.
Argellllfo de Flguell'edo _ PTB.
Etlmund<:. L~V\ - PTB
Adclph::; FTanco - UDN.
João Agrlplilo - UDN.

Aurélto Vianna _ PSB.
Josaphat Marinho _ Sem le:~fn\ia.

'

CO:\11SSõES ESPECl.US'
PARA O ESTUBO DE
PROJETOS DE EMENDAS A CONSTITVK'ÃO
I)

Projeto de Emenda à Con.
tituição n 9 4/61

TRANSPORTES
MARiTI- 'QUE 'DISPõE SOBRE VE~CUIE~MOS E FERROVIÃRIOS
TOS DO~ IHAGISTH.ADOS)
_

Criada em virtude do Requerane:lmero 793-62, ap!'ovado em 12 lÍe àeI:.
...,
d
zembro de 1962,
VADAS
to ~9 752-63, do Sr, Se_na ar JoSé
completada em 4 de janeiro de
Ermlrio" aprovado na sessa(l de 13 de
'Msn~
1963, com a deslgnaçao
seres
Criada em virtude do iiequerlmen_ M_~~~
Senad.ores
yasconcelos Torres e to no} 531-63, do 8r. 8t!na-dor G-ome:G.) DesIgnada em 13 de novem.Qro de
Edmundo Levl.
Viei!'lÇ aJn"ovado na sessão de 2 de 1963.
Pl'OlTogada até 15 de dezembro de agõ,sto de 1963,
Prorrogada até 15 de dezembro de
1964 em vIrtude do Requerl1l1e~to rfüDesignada em 8 de agô.sto de 1963 1964, em virtude do Requerlmento
mero 1 198-63, do. Sr, Senador Mene ..
n? 1.162-63, do Sr. Senador Júlio
zes Pimentel ap:'Ovado em 15 ,ie C'eProrrogalia e. m virrude do ReqUeri .. , Leite, aprovado em 10 de de~emb:o
I

SenadUJ'es:
W1J-ún Gonçalves -

Milton Campos, aprovado na sessão
Deputados:
de_ 10 de dezembro de 1963.
Gustavo Capanema (Presidente) Membros (9) ~ Pai-tIdos
p'SD
Aderbal Jurema - PSD,
José Felicumo _ PSD,
Laerte V!e.ra - UDN IS1~b:=-t!·,'J do
Attíllo Fontana - PSD,
pelo eputado AI ualdo N~gu('. a) .
Eugênio Barros - PSD.
HeitOr DIas - UDN.
J'Jsé Et'mirio (Relator) - PTB.
[
Doutel de Andrad~ - PTa
Bezérra Neto
PIE.
Arnaldo Cerdelra - P..:.».
Melo Braga - PTB
Juarez Tavora _ PDC
LOpes da Cost.a - UON.
Ewaldo Pinto _ MTR,
MIlton Campas
(P:c.5idente,

Fillnto MulIer
Silvestre Péncles
MIguel Couto

I

I

industrializacão
-

Ç:

Re~m,ôt's:

j

Men~~agens do Poder Executivo re ..
, REFORMA AD

Para o estudo das

ferentes a
..
MINISTRATlVA
E) Para efetuar o levantamen-! Cr~ada por inH:iativí\ da Cam9rQ,
to da PRODUÇÃO MINERAL,dos Deputados aprovada pelo Senado
DO PAfS e esl,uday os IJJeios li em 1.12 1963.
Membros elS) Partidos
c 'pazes de possibilitar a

(5 Membros)
PSD
PclD
P'lB
prB

"

LegiStatlVO,

Reullloes: 2, e 4, fel.as ds 14
horas.
,

T',Ai':SPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS PúBLICAS
PaI tHJ05j

Auxiliar

PSD.

PL-1Q,_ Alexantjre MarQ UC5. de Albu- 1 H)

PaI r1dos
Suplentes
Titulares
1. Victorino Freire
LeIte Neto (Vlce-Pr~.s.)
PciD
P~';D
2. BenedIcto Valladares
Slgefredo Pacheco
1. Edmundo Levi
.
PTB
Silvestre Péncles .pres"
Nelson Maculan llicenciado) PTB
2. AntónlÓ Jucá_
lJDN
L Dinarte Manz
Antônio Carlos
UD~
2, Lope6 Costa
.Padre CaJazans
Al'1ysiO de Carvalho
PL
L Me rode Sá
eec:'e::'lr.(l: Auxiliar Legls1atl-;o. PL-9, J, Ney Passos Dftntoo.
R~ul1lôe.s: Quartas-feiras às 16,00 boras.

Titulares

441

Josaphat Mannho ~ S legenda..

Costa - UDN.

, Aurélio Vianna 'Relaton -

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros)

JOsé Fellcluno (Pres,)
Sebastlão Al'che:
Bezenft Neto
Lll10 de Matos
.lnneu B:n:nhausen (Vice~Pre.s)

Março de 1964

nhor Senador Sigefredo Pacheco, nero 1.158-63. do Sr. Senador An t 6aprovado em 15 de
dezembro ce lllD JUCá, aprovado em 10 de jeze:n~
1963,
bro de 1963,
\
Membros (5) - Part:dos
Membros (5) - ParliC:os>
José F'eliciano - PSD.
Jos~ Feliciano PSD.
S.gefredo Pacheco tVicePl'.J
Ruy CalDeiro - PSD.
PoSO
Ant-õn:o Jucá - PTB.
JOsé Er.rnirio (Presidente) _ pTB,
Padre Calazans - UDN.
,

SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros)

Secretúr

(Seção li)

DIJ\RIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quarta-feira 4

Eleita em 27 de junho de 1961,'
Prol'ro 6 ada:
- até ]5 de de:lembro de 19&2 0.0.:0
Requenmento üOg·ü} ap. em 14 ~e
dezembro de 1961.
- até 15 de -dezembro de 1963 ~I'~o
Reque:mlento 779-62, apr. 'em 12 ílt:
zembrD de 1962.
'

•

n9

mento
1.161, de 1963 do SenbOl' de 1962,
I Senador AttillO
Fontana, aprovajo
em 10 de dezembro de 1963.
Membros (5) Membros .5) - partidos
Attilio Fontana - Presidente
PSD.
José l"eliclano ~ (Vice-Pr,)
,PSD.
: J~é ErmirJo 1~~9J:....~ PTB,

,partidO!!

Att1lio Fontana - PSD.
Sigefrf:do- paCheco - PSD.

JoSé El'mlrio _

PTB,

Irineu Bornhausen _. UDN.
J'I'

L 't

PR

- ate 15 de dezembro de 19ô4 'C'f'10
Requenment-o 1 138-63, apr. em Ih 'le
dezembro de 1963,
Coll1pletada em 29 de outut,; (' , dt
1962. 15 de mam de 1963 e 23 de al);:.1

,,de

1963.

Membros (16) -

particlo.s

.
Jefferson de Aguiar - PSD,
EdnwnQo Levl _ PTB.
Secretário: Auxiliar
LegjSlllt1~
Lobão da Silveira i 23 de abril ~
Alúy5io d·e Carvalho _ PL,
PL-10, Alexandre M. de A, Mello. 1l}(3) _ PSD.
AdOlpho Franco - UDN:""'
Ruy Carneiro - PSD.
Aurélio Vianna _ PSD.
Benedicto VaIladares -' PSD.
Se<:retária:
Ohclal
LegisllUvo, C)
Wilson Gonçalves \23 de a!J.:-J.l d,
Para ,o estudo da' situação
B) Para estudar a situação da PL-3, Julieta Ribeiro dos SantO$.
- PSD,
do CENTRO TÉCNICO DE 1963>
Da mel' Krieger - UDN,
CASA DA MOEDA
J
AERONJ\UTlCA E DA ESCO- Lopes da COsta (29 de outubro d~
Critda em virtude do RequerImen- D) Para estudo das causas que
LA DE ENGENHARIA DE 1962) _ UDN,
to n Q 561-63, do Sr. Senador Jefferdificultam a
PRODUÇAO
Milton Campos (Vice-preSídeIlte)
son de AgUlft:-, "aprovado em 14 de • AGRO PECUÁRIA e suás reAERONJ\UTlCA, DE S JO- Heribaldo Vieira - aDiI:,
agõsto de 1963, DeSignada em 213 de
Rui PalmelTs - UDN,
SÉ 005 CAMPOS
agOsto de 1963, .
percussões negativas na exSilvestre PérlCles 123 de a-oriI de
Prorrogada até 14 de março de 1964
fS""'~tção
CrIada em virtude do Requerimen- 1963)
(90 dIas ) em virtude do Reqtler!men~
to n9 768-63, do 8r _ ilenad,()r Pa.dre Bezerra Neto 123 de abril de 1963)
~ nllmero 1.160w63, do 8r. Senador
Cripda em virtude do Requer1m~n"l Calazans, aprovado na sessão de 13 - PTB.
JeffersDn de Agu1ar, aprovado em 10 to n 9 569~63, do 5r, Senador JOSé do novembro de 1963,
Atomo Celso - PTB.
4e dezembro de 1963.
Ermirio, aprovado na sessão de 20
Nogueira da Gama - PTS.
agõsto de 1963,
Designada em 18 de novembro de
Barros
C,t:,valho _ PTB
Membros ('2) - partidos
, Designad. em 22 de agOsto de 1963'1 1963 ,
AlOySio de .Carvalh:>,· (preslJ~nt~:
,. Jeffer.wn de Aguiaor (Pres.dellte
Pl"orroga~a por 1 ano, em vlrttJde
Prorl'ogáda até 15 de dezemlJl"o de
PL
\ PSD:
do ReqUt:J.'lmento 119 1.191-63 do Se .. ~_!tU !~de ~!1 ~quer~nto núMem de Sá - ,PL
P'TB.

deI

•

U la

el.e -

,,

r=- - .",.
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DIARIO DO CONCRESSO NACIONAL

Quar4a,-íeira 4-

=

-, _.__.

(Seção li)

Março de 1964

.,.."=~======~~~:~,.,;:;;:;-

-,"="-

I

- ato 15 de dezembro de 1964, JX'lo Menezes Pimentel - PSD.
Req. 1.143-63, aprovad" em ~~ de
Milton <Jampos - ODN,
..
.
dezembro de 106.3.
Heribaldo Vieira VlcewPl'esidente
(QUE DISPô.E· SOBRE ~S MATÉ:- (QUE MODIFICA O REGIME DE
Completada em 29 de outub:-o o.e UDN.
~ RIAS DA COMPET'tNC,,IA P, Rf,YA- DISCRIMINAQAO DA'S RENDAS I 1962 23 de, abril de, 1.1163 e 22 r!e ju·
EurlCl) Rezend,e (23 de abri .de
TIYA »0 Sf":N.,nO. INCJ;UINPQ
.
lho de 1063.
1963 i - Relator - UJJN.
AS DE PROPOR A EKONERAÇW
EleIta em W de nove.:nbro de 1961.
.
S.tJvetitre- Pér!cle.s (23 de ~rll deDOS ~~EF'ES DE" 'MJ~..~~O DIProrrogada:
Membros - Partiijos
1963) - Presidente _ PTE.
/rLOl\V\IICA
PERuIANr..Nrr:
E
Jefferson de Agu:ar - PSD,
Nory,uail'a da Gama - PTB
APliO-VAR O, ESTABELECll\-1EN- ate 15 de dezembro d~ 1962. pelo
B 0"0 C 'alh
PT
TO ti HOl"lPIMEN'I'O E ·0 REA- R~quenmento 60il 61 ap:-ovado f'll 'l~
~Ilson ~onça.1ves (23 de abril -.de AttYSi~ d~nca~~aih{) _;Sp1.;
'rt),JHENTO DE' RELAÇ{)ES DI- de dezembro de 1961;
196:.n - PSO.
•
Lln8 de M t
PT
.
PLOi',i.'ÍTIC.4..S COi.\l 1)~ÍSF.S ES- até 15 de dezembro de 1963, pelo
R~y. Cfl.l'nei~.o. --:-- PSD.
Joii..o Acrripfn~S
d N). 11 d
'l'P..A~GEIR~S}. .
-ReQUerim,ento 782-62 aprovado' e.m 12\ Looa:) da Sl~vell'a - PSD.
.r _~ UON ...,
e a Jf
e {91)3)
ElOlta em 4 de .outubr ode 190'1.
Qe dez.embro de J962;
O"udo Mondm t29 de lJutu~r .... üe
DaIl'e 1' KrJeacr
UDN
'"
rr ~
•
até 15 de dezembro de 196<1, pelo L9{j~) - PSD.
l
~ -,
P~o. r?6ada.
,
'"
.f?equel'ltnento 1.141-63 ,aprovada em
Milton Campos - UDN.
~
- .a~ 15 de ~ezemoro de 1902 pp.lo 10 de dezembro de 1963.
Henb&Jtio VJe~ra - 'UDN
R~~~ue~l~ento 307,-61, apr. em 14 'lE: .
Membros (16) _ partidos
Lopes da ~Costa .:.. UU)I
Q) Projeto de Emenda à COI1S4'
d~L..,.mlJtéJol~ed 19 5I,
b
. ''>
Jefferson de Ag'Ulur 123 de abra
Joa_o Agrlp!no ,23 de abril de, 1953/ I
títuíção n Q 3/~2
- a
... ~d ezcm, 1'0 de ,90 .. velO
1963) _ PSD. .
- UDN
R~q" 1 13~-63, ap~. em 10 de U~zem~
Menezes Piment~l _ PSD.
EurlCo Rezen,de (23 de abo:'U de I (AUI"ORIZ:l O Ti-tlaUNAL SUP'EblO de 19u3,
Fílinto Muller _ PSD,
H!6;:'J - UDN_
I!· - R.~();ir El.-r'::Il'(}'!lÃL A t'IXAR ílfl..~
Comp,letada eu~ 29 de outUQro de
GUldO Mondin \29 de outul)-;'o de
Silvestré Pericles (23 de abril de
Tà Pt;.:.-.~A A REAUZAeAO DO
1962 e 24 de atml d~ 1962. .
1962) _ P.:5D
__
1963) - P"rB,
YLEBiSC!TO
PH.E-VI~'Ú)
NA
Membros (16). _ pal'tidoo
'
Ruy Cârne.ro. <23 de ab'ril de 1363
Nogueira da Gama - PTB
EDl::NflA ()O:-lS.:.TI'U('IO;';At. XII
Menez~ Plmente,l _ PSD.
) _ P30,
.
Barros Cu.rv!llbo - pTB,
4 - ATO ADIClQNALJ.
Vltlson Gonçalves <23 de abril de
DalÚel. Kl'le~er (RelatOr) - OIJN.
A1QySlO de Carvalho - PL
.
Elelta em 1{) ,de julho de 1962,
lVti3J _ Presidente _ PSD
EurICO
He~t'l1de
t,23 de a01'lJ de
MJguf'J CoutQ - PSp,
L~l)ão da Silveira. _ PSD'
1963)' - U1J~..
Cattete PmheIro 123 de aor!! de
Pro.-c6- s çtQ:
,}

Projeto de Emei1da à Cons-' L) Projeto de Emenda à 'Cans'l
tituição 119 7/61
tituieM ,,99/61

~

I

I

w

.

I

I'

(23

Q-

I
Irle

I

I'

Ruy Carneiro 123 de abnl 'de IOb3,
Milton Campos - ! UDN,
J:'"::iU,
Henbald~ Vlell'S UDN,
_
GUIdo Mondtn 1'., de O'ltu'J%'o de
Rm Palmeua -UDN.
UM) -_ PoSD,
Amaury S;lvã - 23 de abril. de
Eurico aezende
(23 se aOt'U de 19(3) - PTH
l~tJS) - UD.N,
Barros Canalho - PTB,
Daniel Krieger - UpN.
A:-gemll'o de_ f'lgueirCdo - P'I'B,
Milt.vll campJs . lVlCc·Pr~:deDLe)
Bezerra Neto !23 de abrU de 1S63
_ UDN.
_ PTB.
J{c':'!O~ldú Vieil'a _ LJDN-, .
. AloY5io de· Can:albo _ PL.
Lopes da Costa ~ "ODN.
·Lino de Matos
PN,
Si1\'esl.r<: Pél'lCles .,.,.,. ) _ ?'l'B
Vivaldo Limli _' PTBI
,~~ Amaury 'SiIva 124 de' abril de ~!Hi3) ~) projeto pe Emenda à Cons~'
_ PTB.-·
, tit4iC,fto 'n~ ,10/61
Vaga do Senador Pinto Peneira
, f
t:!,~ de aor:! de 19'63J _ Rela~Qr
IAPLlt.:AÇAO DÁS COTAS DE IMP1'R,
·POS'I'U~, UE5TIN;\J>AS AQS .MV. ,Aloys:p de carvallio _ PL,
NICjPf~IS), .
Lmo de Matos _ Pl'N,
Eleita em 'J8 de dezembro de 1982

I

I 1963)
.

_

-=

_~

.

ProJ'ogact~:

."
_ at.e ~5 f1e aezemlJl'c de 1908 Dflp
Req" 783-li;) aprovado em 12 de ae.
k)' Projeto de Emenda à (!.OIlS-! zembro
de 1 9 6 2 . ,
. t[fuigãp 11 9 8;61. .
_ até' 15 de dezembro de 1964 pNO
. (SõBRE' r~XON"ERA,Ç:)!l, POR rRO- Fieq:. 1, H~~63 1!provlldo em 10 :1~ oul~PS'.{i\ nu SENADO, nt; CHE"'E tubro àe ~963.
DE . 'i\lISSAO OI1·I~0i\1ÀtICA. "DE
Oompietada em 30 de março dé
CA«A'J'I~R P~RMAN"ES1'.;).'
le62, 29 de' outubrv de 1962 e' 3 de
abril de 1963.
EleIta
em 5 de àutubro de l!:161.
Memb:os il6l - Partl'd Os
p!'oITuo'ada:
_ áce "'10' d~ 'd'ezembro de 1962. 9 c l
Jefff:rson
de Agmar - PSD.
O
'hWilson GonçalVes <23 de abril de
,l\.el}u~:,uhehto
..
608-61, apro\'ado-ern 14 1963'
P'SD
,I. JaneirO', de 1961',
' ,
-,
,

~uy Caruell'o - PSD.

IRequerImento
. :. . até 15 'de 787-6'.!.
dezembro de 1963 p~(J
aprovado ;;>m

PTN,

-

~

l~

O) ProJ"eto de Emenda à Cons. de deze.mbTo de 1962,
,.

ate la de dezembro de 1964 prJO
1 146 aprovado em 10
(OBIUGATORfED.:'lDE OE CONCL"R-I de ,1elemo_ro de 1963;
'.
SO
('AftA
lNVl';STUiUltA Elil
CQmpletnda em 23 de ab-:-l! da
CARGO (Hlt;IAL
E. "'.~,RREI}C'''' 196!L
~
'-!
••a
Membro.<:
p tIdo
Jl PItOIBIÇAO DE NOMEAÇôES·
, - ar
s
INTERl:\'I\Si,
.
Jclteís(Ju de Agu:ar - PS.
Elelta em '10 de tl]-aio de 1962.
WU&Oll uonçaa"e,s 423 de a .:m] de
Pl'O!'f.;g",aa:
1963 i ~ PSD. '
.
--: até,.l~ de dezemb-:'o de 1952. pelol Ruj' Carneiro - PSD
Req 180-62 at;'l'ovada em 12 c1f' ::teLobáo da Silveira - PSD.
Lembro de 1962,
r
Mene:r.es Ptmentei - Pt)JJ
- ate III Cic ctetemQrp Jie ltlô3 pejo
LeIte Neto '23 de abrU de 1963J
R:oq. 1.144-63_ apr'vvaap em 10 dt' a~~ PSD
zembl'O de 196;i.
M1iton Campos - UDN-.
Completada em 23 de aorU (te ~1I&.
Hel'ibttldo VieIra - UDN,
. _ MenlQrps - f'~1'LH1os
- João Agl'lpino \23 de abril de' 1963)
JeHerSOQ Cie Aglllar ':- PSD,
- UDN,
Wi1l>pn U-'Jpç!1lves ·23 fie <lorlJ de
Eurtco Rezende 123 de a.orll de·
lG631 - eSD. .
19631 - UDN .
ttuy C-q.rne1ro - PS
DfjDleJ Krlege!' - UDN,
MeneZEs PlmenteJ - PSD"
S:Jvestl'e péricle,') t2S de abrll do
MJlwn CampQ& - UlJN,
19631 - PTS.
H\1;rilJaJqo Vlelál - UlJN
b/ogueita da. Gama - PTB
EuriCO,
~cnde 123 Qe &Oi1) de ~ Barros Carvalho
PTB~
19S3J - UDN', . ,
.....
Mem de sa - PL.,
Js>{iq AgrIpino 123 de abril de 1963
Aarãl) SLemoruch - MTR
-' Vlce-PresJdente - UUN.
DanJel Kne2er - UDN,
. r O) P 't' d E '
'1
rOJe o -e me/lda a eon S..
Silvestl'e PériCles í23 de abrll (}
. N

-

. P.eq;~eHmento

tltUlçao n 9 1/62,
D,

1\11;;,

t963)

?Ta.

_

~

;

at.-c :15 de Janeiro
. Lo"a"
PSD
. de 1963.. "fÚO
'"
v O"ua ' Sl)V'
elr a ,
Nogueira !la Oam. _ PTll.
781·62 anrov.aao
("u J2
G UI'd o !Mon d'm! 29 d e ·OUolfU
,,' b ro d
....
BaITos Cal'Valho "_ cte dezembro de 196-2;
.
1962) __ PSU,
AJoy.sio de Carv<'lLho _ P'L,
(ID
N
Pc - .... até lb de dezembro de ]9,64\ oelo
...."11'0
1.....,0 "
vu.mpos
,
Aurelio
Vianna~ '23· de a.lJrl1 de
~equetlmellto 1.140-63 .aprvva'ao;.rn
Heri-baJdo Viena - UDN,
11963) _. a.el;Úo:- _ P::iB,
lQ de (lezembro de '1963 "
Lope.s da. Costa - UON.
.
•
Gompierada em 30 'de tllaJ'ç.o Cle
João i\
"3 d
b I d 19'3"
19 1i2} <l9 de outubro de HlI:i:!, 23,;ie _ UDN. gnp,no c"
e a 1'1 c,. G
P) Proi~to~ de-_.E~,erida à Cons~bt'-i!;'"'Ue. 1963.,..
EurIco ':--{e7.ende (23 de abril de
tituicão n~ 2762
. -,.t •
• MemlJroo '16' ~..,.. P:lrUdos'
1963) - 'UUN
11NSTITEl NOVA U'SCIH.\-nN~ç\O
i\olé':'€zes p!ment~l _' t->~LJ
Silv_estro' t<>erlcles ,23 de a.brll de
nEN1~A.S EM" FAVOR· o'o.s
R:..IY l'al'UeHO "23 de a1,rll ,~llh3) i9B:l) - lJTH,
1HUNll'(PH)~d.
_ P!'esldente _ -PSU
oN-g,lel~a Da aam:t. - !?TB.
LflJ'no da Sllveu'cl. _ Pcló
;. B~rros Ca:'v31l'U - PTB
Eleita em :?3 d& malo. dC'19,62
. Jclfer.sun de Aguiiu !~:l UEt, lol'll de
JusaPhíH Marmho \23 cte ít'Jl'Ü etc
Prvtl'ogaçáo:
"
lC(-j~1 _ P S l J .
1963) - S jeg
.
'
- até 15-. õe dezemb.tt> de 1963 OE';O
Gu~do iM00din !29· de QU!'U'),o de
AJOySlO de C~lrvalho .- PL.
,RequenmenL-o 'jiW 62, apruvl!du
)9621 ~ PSU,
Lmo do Matos - PTN,
Ide dezernoro oe 196-2;
i}lll B. Kr.eger _ UllN·.
- ate 15 de dezembro de 1964 -:,-Jo
Eunci
R(,zE;:'nde~ i2a de a..)ri~ 'ele
tRequeftmento 1.14.5-63- apruvaco em
1D:)3' _ UDN
,N,) Pretjeto de Emenda à COflS- 10 0.1" dezembro de 1963
fl,j.lrun CanlPQS __ U U N '
Comp etaaa
em fo3 de a\)rU Ue
\ He:'ll.]3,do _Vieira 'I Vtce ?reSlfÜ >-:l-,Ct
tltuição nl? 1,1/61
1963,
_. uns
. " ' - . . ICHl-t,,';\O tJ€ sovos
,Mem.bros - partidos.
_"LQPp~ ctn Casta, _ u"'lJS
l\Il'Ntt:iPIOSI
JeUerson.-ae Aguiar - PSD:
V-:\gll (lI] 'Serla.dnr E'uH-o
!"e ..... ~tra
Wilson Gonçalves '23 de aO-:'lj dI!
'123, de .1t)nl' Oe 1'962 -:-- HeHv,ur _
Eleita em 28 de marçO de 19<)'2:,
!963) - PSD,
. PTB
Pl'orto~f!çáO:
Ruy Carneiro _ PSD
- ~ l~, de' ~:'embN), de 1963' op.lo
Lobão.da SilveIra _ PSD.
,Bez-erra Neto 423 de dorl!· de ,!}E3) ,Req '794 6:!' apruvado em 12 ':te it-.' I,ettee N_eJo '23. de' abrIl, de 19.:13)'
- P'H3
~
zembro de 1962,
PSD
" -

e!

R.querl!n~nlu.

tjtuição n'? 5/62

I

na _.

El

eIta em 13 de seternbl0 de ..r.!lô.2-.
prorrogüda:
- ate 2:1 de- àe.:embro de 1,953 pelO
Requenrnel1to n" 1 141-6,~ ,1::Hvhc..C
em 12 de de<le~l!)l'o de f962 ,
ate I:. de dezenÜtHI ele 19'1w 0elc
Reque1'lmenw 1147-6 3apru>a L eu
LU a:t' dezemoro de 1963
O::Jmplewa em !'-3 de aUr1. de H<1i::L
M"f'miJrus - Par_tldJS
Jeftersoll de AgUiar - PSD
Ruy C<lrnero - PSD
..
L<JbãQ ela Slvera - í?SD
,Wilscr) QocçüJves !23 de abl'U'" de
19d31 PSD
Lelte- Neto, ,23 4 -631 - PSD,
Menezes I?lmeoteJ" ?reslQ.enle,
Milton Campos - UUN,
Her.iba1do Vieira - OBN.
Josaphat Ma1'inho -~- 1234· 63)
Vlce·Prestdent.e - UDN,
Da me, K,r:eger UDN.
.
Vaga do Senbor Pinto FerreIra.
E...'Urlço· R-ezend'e 123.4 63) - ODN·.
!26 4 631 - PTB
Noguf'ira da Gama - ?TB.
Barros Carvalho· _ p'rB:,
Mem de Sã - .l:L
MIguel couro ~z3', 4' 63)'. _ PSp,

I-

DE

{,tn.2/ '

-

AmuuJ"y Sl1va 423 de abril de
pTB
Vl"'~Jdo

.Al"~o

~983)

Lur.a' _ PTB
dp. Crn1tr!1ihe, - 'PL.

. Lin~) de ,\'b ;,~l,)

-

PTN.

, '

,

...
.

:ESTA'DOS UNlD'OS DO

DIÁRIO D01:0NGRESSONACIONAl
SEç:Ao 11

ANO XIX -

-

N,' 48

-QUINTA-EEIRA, 5 -DE

preparatórias da 2

\'Rsão Iqgi~(jva ordin:ida da 5:1 .fegi~a'ura

f te

DE 196.

Na pt.imeim deverá ,!Ser eleito o

Pre1j.~dente do S2~ado c .nO

dia seguJn.

<!emais membros da ..',Tesa.
Senado Federal, 4 de março de 1904-,

OiS

Faço saber Que, Q.~ acôrdo
'o dIsp.osto no art. 29 do Regüllento
as 14 horas e 30 minutos, terão
lntel'no, no .cliu. lo M mês e:n ew'
inicio a6 reuniões preparatórias de. 2a~e.s.s:1o legislatlya, ordinária da .5 a

iegiala,t1!ra.

"'

NAaONAI~:

CONGRF5S0
Jtellnl~s

~1,mçO

AURO MOl;RA MURAm:

",

--". -----,-, . - - -

SENADO FEDE'RAL
r

'SESS;t,ó

, SESS-O EM 4 !'TE
ATA DA 21.
, A ,u
MARCO DE 1964
•

.

D~ FortalC'l9. CE 15 I::!li
~!en n·
AuroDF
lVIoura Amu'ade
!l

~- eu

.
Ad.alberto Sena
José GuiOms.'l'd
Vivaldo .Lima

Edmundo Le\'y
Zachanas de ;\,'iSump.;ao
Eugeni:J Barros,
Vlctot"ino FreIre,
Menezes p:ment.f>l
Walfredo GurgeL
Xnnírio de MorRls.
Rui Palmeira
Huibaldo Vieir:;:.
AloYSio de Cal'valho
Josapllat Marinno
Jcffer:::on de .A:,;ulal

21

9

Ape'Iamo, -ma·xl·mo -empenho vos:sên-

Aurél'o Vlf,rnna

SOC~Qr,úo

Padre Co.L\z:-t~s
Moura _~tldraa.e
Pedr{) Lud::lv!cO
Filinto Mül!t'l

Qf1co.s ns 299 e SOa" de 28 .de feveretrQ, do Sr. Pr.l.Illci:o SecrC'taro Cia
Cfuuat·a dos Dep'utadn~, cncaminhamio
à ·revlsão do S!:':rla.do. re..'~Pfctivamente.
a.s se-gui!lt-es P!'O"Posições:

lrineu

Bornl"HH;H'!l

,

l~" UR-B DE HJô',!, ~<\ C.UIAlt.\

-nOS

O SR ... RE.o;lnE~TE:
A lista de prr-.s::llcn acusa !!:c,:"n ·n

I

eomparec mento de 25 sneho:el'i se-;
bedoreB. H~vt'I1do númerO reglrnen~
('a.1. declal·o a.bel't.9, a sessrto.
Vai ser !ir_a a ata,
Q

-rH:pl.1T,~nOSJ

no Artlgo X.
aprovada uma

O DO ACORDO DE COM:dlR.CIO' -. rharágr'lf,0 se~'ndo
Se-. den'ro de
PAGAMENTOS
um peno' o de ~~
Mis meses, .......
'''1 P.X\.!.!Sl:O
-=
O Govêrno dos' Estados 'Unidos do não tíYef'~.dd .absorv1d~o, o l3sunto
Brasil e o Govêrno da República _Po~ s~r.á 8lJbrr.jeti~IVCcmissao Mista pl'epuIM da Polônia, - -,-- -_
• V1sta no Artigo ~CQP). o urn)I)SJto
Reconhecendo, eoru satisfação, ::l fa- de ("~('.onttar a SOluça0 rr~rl.'t~nl'f.orávei 'desenvolvimento que vêm :nce para :.unbas as Partes ~~ut~ratenao as relações comerciaIs entre os :antes.
d0lS ·palSes;
Artigo m
Desejanao, 'Dum eS!l1r1to de ;.,mu:tde
'l'omrmdc
em
cOl-.std~n~çlo 'aS ten4
'C mútuo entendimento. ex;nrn'Ílr -es.dellclas e G valOr dt seu comer:l~ re~
·&as relações e s.ua cooperação '"'CO~ ciproeo, as Partes Coni[":-tt,1'D!:es con'uõrnlca reCIproca,
COtCtc1tn e:::l Orri2nir,ar as u,. ú,t,s listas .1f
E, com êste prop6sito,
mel caÇl.orias ttn~xada.'5 dO pr~sente
Havendo
decldido
celebrar 11,m ACOIdo.
AcOr.d.o de ComérCIO e Pagamo>.llos,
PardgrlljO untcD. EstJS listas nâo
conneram no seguinte:
são limit.ativas nem rennuva.s ~ ...t:rao

"

Profüto de Decreto l.eqislativo
,
NQ 3 de 1954

Antônio Carlo"
Ouido Mondll1
Mem de Sê. - :!:l.

.

:::;:lôUla aGB 10 de transaçao.que exceda o Umite odquêmarço de Hl60.
le crédito técnico, n Parte Conr.ratanArt. 29 &t.s..>. Decrete Le,5"
(T'slativo en- te devedora- e810rçal'~5e-a por a lmentrará em VIgor na data de .sUa. pu- tar suas exporta.ções para a outra t- '.8.
blicação, rev\Jgad~A..as ~ em Par:."; çredora facilitarA ilisas ~g,t.>orc o n t I : á r i o . . . . . . . . . . . . . . tações.

I ela e". ame nlai, .'curad'o projeto;.:
... rCQn3'rel:~o ~n~salál'lo
.,..
mi tação
móvel elltenaemos _sua aprOYE!:;nO ex!:!.
cução momento será. fator exacerba ..
Ir.t!nto pe:'Petuação agud.a crise lnna.~
c10nària cem resultad.ns L'llp:-evlSlveis.
Medida iWlClonará efetivamente como
muJtip.Hcadorn inCação não produzindo afm'Z.'l ·qualQUf'r benefício ns."alariado~. Evidentemente impõe.~,e pre_
~ente c~n.iuntur::l p.utica providências
curto longç. prazo .fim. conter .surto
influcionZl.'w e C<lI15l'..qüentementc a<;ccr.ção crescente cust Lie vida. ·Esta~
nl:J" certos nOEslis jU'3tas ponderações
~.er.ã{) acolhicl.aE. Atenciosamente. Ja.i1n,.e M~'lt;ld.o Ponte. Pl'esidf'_11.te As-

Comercial Cear!\..

LEG1SLAT'UHX

públIca popular

1'1\.5 la
!H de fevereiro de l"ú<;;

A.NDRADE E ADAI.JlER'l'O SENA.

5~

~~anelro
pelOS Governos dos tecnlco estabelecido
Estados r
do Brasil e da Re- Entretanto, se rÓI

Tr~LEGlt.tt;\1A

..

As 14" hor-a.c- e 30 minutos
O"h"IIl se plooontes os Senhmes

OHD]:\ARIA, DA

EXPEDIEXTE '-.

PREsm;;NCIA nos SRS. l\I OU I.tA

........
-,.......
Qpn.... "OI·es·

Í~i--V,A

:eViStas anualment.e

Artlgo 1

pela

ComJ.&:AQ

Mi!ita previbto: .ao ,ArtJ~o ÃV.
j As Partes Contratantes aplicarão,
Artigo IV
em contornu(iade C\Jm sua resoeotivll
legIslação sôbre comércio exte·rior (
Ai; mercadorias export:H.las 011 ImcambIO, <.tS disposic;ôes do or~sentf portadas sob o 'regIme do prese.1l.e
A"órdo, de modo n promover .') equj~ AcO·'do serão dest.in:ulas excl"lsivajl!brio de seu intercâmbio comerCIal f mente ao coneumü ou ,à transformapagamento," dêle resultant,t!S.
ção no t'6ITltório de uma das P.r..,rtC3
Artigo n
Ccnr-atante.s,

100S

~'!

'd

.

_Parâ(}r!l/O

pnmelr.o.'ã A

rea-.;nort1\ ..

Na medida e SUs ~pon1bllirb.de~ ç.ao de mercadorIa.s n o sera ·permJ.
'.de pagamento, as l?D'rtes Contntan tida, salvo ~, em caúa caso, <lUlB das
'de r;;rmércio e te~ concederão as necessárias lflél1i~ (partes COntratantes obtiver o prevIa

.1pr ow o _rtCÔ1tllJ
pag.amenlo firrnadJ) no Rio de Ja- ctacte:<: .admlnistt'atív.as e aamb!!]]s à~ ~on5cntimento ia Olltra.
netro ·pelos ·oat'crllos dos Esta.dos Opé'raçães .de e~ortaçáo e lmnor·Jçih
ll-ni.d.o.<1 do Br,usil 'E da Repú.blica r~gulada.s ,pelo presente Acôrrio.
Par?u:.ajC seO.umto Na hipOt-ese Oe
Popular --:dn POltmia aos 19 de
. .
uma u.{;.;.~rao deste ArUge. o valor "Ca
marco ri:> 1'=11)0
Pcrragra/o prmu!1ro Os B l J1 ~ o oS mercadona reexportada serê ,ago 'em
.
~, .
ImenClOnadO!' no Artigo VI iJ,)dcl'ão 'moeda livremente c...nversível ·lU "In

-O SI'. 2 St"crctá.rlo procede n., O C-ongre.'X'f) Nacicnal decrera:
·reCUBRl" a ex:-ecl1çáo, através das cem· outra. Inoeda que -seja nceita pela
]('üura, da (lta .da .selOSá.o ant.enlJI" I Art. 10 Ê aprovado o "AcOrdo de tas, de Pf1gnmentos çtos quais -resulte' Parte Contratante ele €Il'lgem da mer~
q\lC ê :!i'rrl\·:;!''i.',a Et'm rt~.IX1[,e_'!,
COmé!'{'lo e P-,1;g-ament.-::s·· firm:Joo llo um excesso so.bre o limite de Cl'f'dito cadorta.

.~O=IÁ=R=I_O~D=O~C~O~N~G_R~E~SS~O~N_A=C=I~O~N~A~L~(~S~e~çã~o~II~)____=-==-____~~~~rço de 196~
ArtIgo V
A fim de expandu a exportação ar
tlelis de capital pOloneses para o Br,,.$i!. o que df'verá permitir seja. llcan1~::'

ANO DE 1900

d,XPEDIENTE

Produtos brasileiro.s
Café

OEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

o Ula!s alto nlvel p05sivel Ile co-

Cacau em amêndoas

merem entle os dol~ pa1ses, as Orgalllzações Polonesas de Comércio .:on-

DIRETOR· GRRAL

SoJ.

ALEERTO' DE BRITO PEREIRA

Jf!derão

as facilidades de t:rédik
eXl~tentes na Polônia para o Onancla-

mpnto dessas transações. Sempre que
considerado necessâric. por uma da~
Partes Contratantes, os projetos com
eUtE relacionados serão examinaclm
peia COlnissác. Mista prevista no Ar
tigo XV e, se obtiverem recomellOa·
çao favorável, serão submetidos 11.

k"'P" 00 SIiPVIÇO Oli PUBLICAÇORS

lIIURILO FERREIRA AL VI!:S

eHH.Ftõ o ... 61lÇÂO DI! RQOAÇ.l.G

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Linhaça e outras semente. oleagInosas
Mii1érl0 de ferro
Minério de manganêa
Algodão

SEÇÃO 11

aol!'o'vaçãc final daf; autoridades com-

Lã

mpresso _nas oficinas do Departamento de Imprense NacIonal

'1Cu:ntes das Partes. Contratantes.

Sisal

8R A S'j LIA'

Artigc VI

Couros eru.s
Fl'uttls
Cêra de carnaúba e outru cêru ,
Madeiras duras
Bens industria.is de consumo
Diversos
Total , , ........ US$ 35.Il00.000.'',

O Banco do Brasll e o Ban.::o .Na-

~i(lnal da J?Olõnia abrirão, ~m ctÓ(8·rel<
jos Estados Unidos da AmérIca, !li\,
~ontas (daqui por dia.nte Challl'lda5

ASSINATURAS
REPARTiÇõES E PARTICULARES

3implesmente "as Contas") lecessarlaf' 0.0 registro de tOdas as operqçôe~
Capital
Interior
de comérciC' disciplinadas pelo .pre3eT'te AcOrdo e à efetuação dos paga- Semestre
Cr$
mentos delas resultantes.
lno o • • • • • . • • • • • • • • • • o Cr$
Parágrafo único. SObre o saldo da:o·
Contas serao calculados juros. CUJ8
Exterior
ta.xa sera fixada pelos dois. Banco8.

•

,

...•....••.

Artlgo

pagamentos efetuados atravc!'l
das ContaI:. re!erir-se-ão a: .
Os

exportação
mercadorias;
a)

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

luo

vn

-

Cr$

FUNCIONAR/OS
Capital

50,00 Semestre
9S,O!! Ano

• Interior

• •• o •••••••

Cr$

39,00

o •••••• o o o ••••••

Cr$

16,00

ANO DE 1960

Exterior

\36,00 Ano

o •••••••••••••••

Produtos poloneses

Cr$

108,01

.

- Excetuadas as para o eIurior, que serio sempre anuais, as
assinaturas poder ....se-ão tomar, em qualquer epoca, por seis meses

O 1nlportação . de

ou um ano.
_
A . fim de pOSSibilitar a remessa de valores .·companhado, de'
esclarecimentos quanto li sua aplicação, solicitamos dêem prefer6,nc'
., remessa por meio ~e cheque oli val-e postal. emitidos •
aa
r~sour8jro do Departamento de Imprensa Nacional.
___

A
b) d espes&s decorrent es uas
tran'
!açêes de exportação e import;a,ç(\c,
mencionadas no item a. acima, li. se-

- fretes relativos as mercadorta~
~ransportaC1as sob a bandeira de llual-

/

9'

/

~~êSY~~mos
avias -de pesca.
Fábrica para a produção de aço e

ij"-fav7r'

bPl:

J'

NaVIOS

.
t o para navio.
d
EqUlpamen

laminados

Fábricas para a
minio

produçio_de.::::al~
'

. -_.

Os suplementes 8S edições dOI órgãos oficiais serlo1oriÍecidDl
. Fábricas para 8 produção ~d.e matedas Pdrtes Contratantes;
'OI assinantes. . . somente mediante solicitação.
/ . ;/
naI de construç~~ leve A~>
reajmte' de preços;
O·
d
'
á
/
~
Equipam.-ento/para=a""1hineraçAo e
segurar {prêmios e lndenlzacOesl
custo O numero atrasado ser acresD7'dO
i. "'-&~i.O--à~,.
1:9J!.uÇã~e cobre
- .~
comis~õcs de agentes;.
",cicio decorrido. cohrar_8e~i.o lDai!fi-~-J,::.o:5õ:
"'
.~Juros comerciais e bancários:
~::
'
Fábricas de cimento
oespesas postais, telegráfica;;: (" .______________=:;f'''''''-''''':c-_-:7''''-_______-,-_
Maquinaria 'Para fundiçll\
_

~

quer
_
_
_
r'dio-telegráficas dos dois Bancos.
,prazo suplementar de 180
lI, III e' V, à Comissão Mista \.serão
Fábricas de tratores .
oitenta) dias, a. cont
a data di confiadas ainda as iieguintes tarefaa:
Tratores
- armazenagem;
vencimento da últjJn prestação corMáquinas e lmplemellto.s a~rfcola1
- custas judlciârias:
trar
4) acompanhar a execução do pre~
M t
di 1
- inspeção de mercadorIas:
respondente às./ ransações autoriza- sente Acôrdo;
G~r~~eO~e8
1
das pelas Pru:t~s Contratantes. No
b
d
tôd
tõ
I
c)
outras transações .prêviament~ referldo="'Wa Z.o de 180 (cento e oiten,estu ar
as as ques es re aAViões
arrovaoas, em cada caso, pelos ~ol~ ta) clUlS. Q-"parte-Contl'atante deve~ Uvas à sua execução e submeter aos
Helicóptero!
Btlncos.
. dOl'4oopoderá liquido ar seu débito, atra- .Governos das Partes Contratantes
Máquinas-ferramenta
A" ti
VIII
quaIsquer propostas que visem a aur go
/ /ves da entrega de mercadorias à o Í!!!:'0:comercio eAol"talecer as re-\ Máquinas para a-construção de 8"
li transferênci.a de rendas ~()nsúta, tra Parte. Decorridos êsses 180 (cen- lações eoonômiças entre os dois pai- tradas
res não será feita através;:;:dãS -Cor.ta~ to e oitenta) dias, o eventual rema- seJJ.
____, ~
Máquinas têxtets
Artigo X~
Instrumentos de precisão e pan.
e a pedido~~de.=<q\1álQüêr-clàs-f1àl"te~Scente será irn"diatamente pago
Contratant'es. ~oríz&.da ~m reot';:-}l~la=Pàl·te .Contx'..Irnte__ de,yedora, a
da Jiv,!>lRéi1té conversi'vel. de a::61'dC' pedido da parte Contratante credora.
O presente Acõrdo será submetido- 'medição
com-XlS regulamentos pertinentes.
em dólares dos Estados Unidos da li. aprovação das autoridades compeInstrumentos óticos
~.
América de livre conversibilidade ou tent.es de cada uma das Partes ConFerramentas
Artigo IX
em qualquer moeda livremente COD- tratantes, de conformIdade com as
Equipamento elétrico
O saldo liquido das Contas, ou pal'- ,versível, aceitável por qualquer das respectivas
disposições oonstitucioEquipamento e máquina.! par.. 1llIte dêle, poderá ser transferido, por Iduas Partes Contratantes.
nais. Entrará em vigor trinta dIas neração e lavagem de carvão
ô d
t
1
após haver cada Parte Contratante
mUtuo ac r o, para con as que q~'a Artigo XIn
comunicado à outra SUa aprovaça" o . e
M d'd
de á.s
quer das Partes Contratantes mane 1 ores
g
ter.ha com um terceiro pais.
Dentro de suas respectivas esfera.s permanecerá em vigor por um períoMedidores de água
te competência, o "Banco do Sra- do de cinco anos, Se, pelo menos até
outras máquina"
.iil" e o "Narodowy Bank Polski" fi· o'ês meses antes da expiração do peArtigo X
xa.rão as medidas técnicas necessá- :,ieOrdnOos' IDheOnuCviOernacdoOm''unne,nch'dllom .do" ouGtroo"
Sub-total ., ... US$ 19.000.000,011
A f1m d€ facilitar seu comércio re- IIl'ias
â execução do presente Acôrdo . •
Laminados
c1proco, as Partes Contratantes :':Ollresua intenção de denuncIar o· AcOrdo,
der-se-ão em um crédito técnICO de
Artigo XIV
}ontinuará o mesmo em vigor pelo
Arame farpado
US$ 4.000.000,00 (quatro mi1hôes de
período de um ano e por sucessivos
A
validade
das
autOl'izações
de
exZinco
e SUM liga..
'ólares) .
portação e importação concedidas pe- períodos anuais, até que o Govêrno
~tigo XI
Ligas de ferro
las autoridades competent'es das Par· de qualquer das Partes Contratant·es
notifiqu.e o . outro, pelo menos três
Nu. data da entrada em vigor dêste tes Contratantes durante a vigência meses antes do têrmo de unl dos suProdutos quimicoa
A.;eorao, O saldo liquido da Conl;a es- do présente Acôrdo não será pl'ejudi· pracitados períodos' de sua intenção
Produtos farmacêuticOl
cada
por
sua
expiração,
tabelecida no Artigo In ·do Acôrdo de
de denunciar o Acõrdo.
Pagamentos assinado em 19 de abril
Tintill'as
Artigo XV
EM TESTEMUNHO' DO QUE 'o,
de 1954, sertl t·ransferido para as ConEletrodos de carTão
A
fim
de
assegurar
o
funcionamenPlenipotenciários
abaixo
a..<;sinados
tas.
Malte para a fabricação de oeneja
to
nOl'mal
do
presente
Acôrdo,
será
tinnaram
.,-êste
Acôrdo
e
nêle
apuseParágrafo 11ntco. - A partir de5to.
, cevada
mesma data, tôdas as transações pen~ criada uma· Comissão Mista, consti- ram os respectivos selos.
sementes de batata
dentes' entre as Partes ContratalJtes. tuida de representantes dos Governo5
Feito na cidarle rio Rio de Janeiro,
Mapas, livros e d[sco.t
que hajam sido autoriZadas sob o re- das Partes Contrata.ntes. A Comissão aos dezenove de março de mil noveDiversos
gime do referido AcOrdO, ser~o tl'a.ns- Mista reunir-se-á a1ternadamente no centos e sessenta, em dois exemplaSup-total .....• US$ 18 ..000.Il00,01
feridas para as Ccntas,
Rio de Janeiro e em Varsóvia. nos :es, nas línguas portuguêsa, polonesa
Total Geral ., US$ 00.000.000,011'
e
inglêsa
sendo
todos
os
.textos
igualprimeiros
45
(quarenta
e
cinco)
dias
Artigo XII
após a apre.sentação de um pedidO mente autênticos. contudo, em' caso
ÀS Comissões de ConstituiÇão •
Quando da expiração do presenÚ! nêsse sentido por uma das Partes de dúvida quanto à sua interpretação,
Justiça, de Relações Exteriores, de
Acôrdo na forma do Artigo XVI, as Contratantes. Aléin das atribuições () texto em i~giés §empre prevaleficonomia e d-e Finanças.
Coutas permane~~rão abertas pe10 especific.a.s esta.belecidas nos Ar~~G;) cerA. '
1-
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Proíeto de Decreto Leaislativo N9 4, de 1964
(N° 26-A, DE 1963,

~'A

)

C.U-tAI\:.\ ·DOS D.EP{;T:\DOS)

Aprova o Qcôrdo sObre serviço milita.r entre o Brasil e a Itália,
6 de setembro de 195i:1, no Rio d.e Janeiro.

I

Artigo X
O presente ACÓl'do será ratifica.do pelas Partes

Contr~t9..ntel;

na. C'on ..

fOrmidade dos respectivo.'j preceitos constitucionfl.is e entrará em vigor na
data da trOOO dos instrumentoa de ratificação, a ser efetuada em Roma, o

mais breve pGssível.
l!!~se Acôl'do vigorará até se:::; meses ('ontados da data
em que uma
das Partes CO!1tratantes houver notificado \l outra da sua dec~ao de de ..
nunciá-Io.
Em fé do que ()s abaixo a!$sina-dos, devidamente autorizados pe:cs St"JS
APROVA o ACÔROO SÔBRE SERVIÇO ],HLITAR
respectivos Governos, firmaram o presente Acõrdo . e a êle u.pU~eram :)s
ENTRE o BRASIL E A ITÁLIA, ASSINADO A
respectivo3 ~elos.
6 DE Sb'TEM:BRO DE 1958, NO RIO DE JAFeito em dua.s vias na Cidade do Rio de Janeiro, aos seis de setpmbro
NEIRO.
de mil novecentos e cinquenta e oito. Das línguas pOl'tuguêsE. e it~liana.
o Congresso Nacional decreta:
sendo ambos os textos igualmente e.utêr.ticos,
....
Art. lQ E' aprovado o acôrdo ..,õbre <;el'viço militar. ass:l~ado entre o
Pelo Govêrno da República- do.... Estados un:dos d,J Brasil.
Brasil e a Itália, em ti de outubro, de 1958.
Pelo Govêrno da RepúhUca Italia.na
Art. 29 :G:ste Decreto Legislativo entrará em vi~or na .data da sua pU-"
Oficio nO 13~P, de 27 de fevereiro
~In ~ De 30 de maio de 1963, pro...
do Sr. Ministro Presidente do Su- ferIdo no Recurso Extra-ordinãrio nclblicação, revogadas as disposições em contrário.
ACORDO SOBRE SERVIÇO MILITAR ENTRE OS' GOV'sRNOS DA
premo Tr.ibun~l F.cderal - Encami- mero 47.15.2, do Estado -do EspUlto
R3PúELICA DOS ESTADOS UNIDOS 00 BRASIL E DA REPúBLICA nh,a, para o~ fms previstos no. art. 64 Santo, de xando dI'! conhecer do rues-'
'ITALtANA
.
da C'onstitulçao p'et!.eral, CÓpiaS au- mo apêlo e. a5'lim, mantendo a de ...
,
tenticadas de acordaos que declara- ci:,lo do T"ibuu. ' .. de Justiça, que ex1 ..
o GovêtTIO da Republica d03 Estado3 Un:dos do Brasil e O G~vêrno ,da raro inconstitucionais as leis esta- ~lU o recorrido '') pagamento ao ad1!Rep1.ib1!ce. ItaIiami,
'.
'
'. duais que m'enciona, como seguem:
CIonal de 5% ao impôst-o de venda,", e
conslg'nações sôbl'e cafés vendidos aO
De.seja~o, em .w:n e~pÜ'ito de amizad~, que a.s t>cs.::oo;s que estejam ou
OFíCIO N0 l3-F
venham a fIcar sllJE'ltas _a prestar, de dcordo Cvm as leIS do Bia.sil e da
Instl~uto Bra:sileiro do Café (LB. C, ).
2"7 de feverero de 1964.
ltáIia, ;serviço milttur' obrigatório nas Fôrças Armadas de ambos os países
para _entreg~ nas praças do Espírito
.
iTeeebam uma consideração especial,
Sa~t~, Guanabr ....a' e EstUdo do .. tio
Senhor ,presldente-:
adICtonal criado pelO art. 19 ela Lei
Acordaram nQ seguinte:
Pal:a o "fim pl'evistn "110 aré ..64 d1:'1' &ta~ual n9 ~.~34, 'de 1959, em contr.a, __
Constituição dS! República, tenho a venÇao ao dISposto nos arts 19 pa....
Artigo I
honra de remeter a Vossa Excelência rãgrafo á?, e 27. da Con~tltuiçao·.
t:.ste AcôrdQ será aplicado às pessoas que estejam, ou venham a ficar copIa" ~tU:" :'Cl2d~ d~s seguinres
Nesta 0P9rtl.UlÍdadé, apresento a.
IEUjeltas a prestal' serviço militar obrigatório de dcôrdo com {tS leis t'üren- ac,órdãos ,do ~uprer:no Tribunal FeVossa Excelencla e ao senado Fedenil
tes sôbre a prestação dê~se serviço no Brasil e HaIa.
deIal.
os pl'otzstos de aLto apl'êl,;(. e conside- .
. ~,
Artigo TI
I ~ De 27 de novembro de 1962, re.çe.o. - A . •(1. Rtop.iru da Costa
As pessoas a quem .se aplicar 'êste Acôrdo serão conS1C1~l'aüas como ha- profel'lcto no Agru\'o de Instrumento ~~;;i~este do Supremo TribunaÍ F·e~-.
'Vendo cumprido a..:i obl'igaçõ~s m~lital'es anpostaf) pelas lelS vlgel1tes· no nll- 26.657, dO Est.e.do do .RIO de JaBra.síl, caso hajam ~umprído suas obrigaçôes ou pre.::tado ~erviço cqui\'a,en~ neiro, recus,ando Recurw ExtraordiSEGUNDA 1'URi\'I.\.
te nas Fôrças Arma,das da Itália, e a.pr~sentem {omu prov:\ dêsse tato nátio contra a,.l'esto do Tl'iblUla-l de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1lm certificado devidamente autentIcado, fomeéido medi'Qnte rcduerimeh- Justiça do mesmo Estado que decla1~,pelas autoridades competentes da Itália.
tou inconstitucional. a cobrança da
N_º. ~6.657 ~ RIO DE JANEIRO
.
t<1,M de >1';;" sôbre a averbação de conA~Iavante: Fazenda do Estado
Artigo liI
tratos de p.rome::~a de compra e venAgTavado: 26z:mo da Costa !\1en..
As pes~oas D quem se aplicar êste Acôrdo <;;erao conSlaeraaas .:!omo ha- d:t de m6veis, criada pela Lei Estattna~ na Gonçalves.
vendo cumprid't> 'as obrigações impostas pelas" leis rigentes na Itália. 00.."'0 n Q '3.870. de 1959, art. 53,_ fi\:ando,
hajam cumprido suas obrigações nas Fôrças Armaoas do Bra:>i! e ap:'esen a:s~-im, confirmada a dita decisão.
Él\fENl'A: - Taxn f:-e 4','1, só ..
tem, como pro'va desse' fato um certific..Tdo deyjj;la-mente auter.ticado forli - De 27 de novembro de 1962
bre avel'baçáo de cOnLi'utos de
necido, mediante requerimentõ, pelas autofidãdes l.QD'ipetentes·'dO·.,BradL prQfel'ldo no Recurso Extl'aOl'dináno
pr~~.n~..,<;a de compl'a E' venda de
"n? 49.329, do Estado de Pe::nambuco,
~mov~lS r L.!: do Estado do Rio de
Artigo IV
declarando a l11validade, em face' doS
J.anE'lro n.'! 3.8TJ, de 1059 arAs pessoas a quem se aplicar êste Acôrdo qlie \'enham 'l ser inab:Iita- arts. 167, parãgTfi'fo 2 Q, e 186 da Constlg;J 53l.
~nconetitncian3Ji_
d~ pa.ra, o serviço militar por motivo de lllcapllcidade física ou dêle sen- titnição· Federal. da Lei Estadual nUdade da CObrança clt" l'elcnH1c 8.
tadas de conformidade com as leis sõbl'e ."eniça militar o )l'igat6riq em mero 3 371, dt>- 23 de janeiro de 19'59,
. _
"Vigor no outro pais, serão consideradas, para os ~fe1tm, do P 'f!Spnte A,,:ó:'do art.. 3';>' que cI::a~ encal'gos ao Te~
Vi~t-o~
(
ACORDA0.
'
como havendo cumprido su'as obrigações militares, 0050 apre6entem. :,üm:J souro,_ sem atribuição de recursos t~A~ord~/ c.
:'",.
prova de inabilitação ou isenção, um certificado, aeV1dament.e &utenthado nancelros pa: a custeio. da rel'pect va Turma d~l SOS M.lll.cTt!OSb da St'gunda
fornecido pelas autoridades uompetç-ntes do mesmo pai,s.
despe,';a.
.
" ,~u~remo 1'1 una] Fe-deral,
.'
III - De 15"de marco de 19Ga, pro~ s~m C!;IVl'lgenela de votes, negar pro ....
.
. AltlgO V
_
_
ferido na Repre.<;entaêão n Q 530' ~o Vll~ento a~ agl:avo, nos têrmos das
N; pessoas a quem' se a"plice.r êste Acõrdo, às .quais tenha SIdO co~eJi,.. l"Ec.tado Cio RiO Grande do Nor~' de~ no as t~tql1lgráflCas anexa,,;.
do um adiatr.ento ou, suspensão de convocação pelas autori,d..l.des -comge 1clarando a ihvalidade da Lei EstaBr.asíl1a, 27 de novembro d{' 1962.
tentes ~~ umo-Clos 'dOiS< pa.~es. não s~rão c9uvocadas_para prestação de se~~, d~lal n 2.787. de 10 de maio de 19-1!.2, - 4 . ."lI!. ~ibeiro d·'! Co.,ta, Pr,;~ldente.
'V1Ç() Mll1tar no outro palS até que o penado de adiamento ou suspensao' VIOladora do art. 7" da Constitmçao
p)clZma'd'l Cunha Mello Hclatoi'
tenha expirado. Deverá ser aceito, como prova de tàl adiamento ou sus- Pedeml,
A ' .. ~',
..'
•
pen.são, um certificado, devidamente autenticado, fornecido pelas autorida- 'IV _ De 21 de março de 1963,
N<:RAVO DE INSTRUMENTO,
tles competentes do pais que concedeu o adiamentQ ou suspensão.
prOferido no Recm~o E.'{tl'a.o~'din~Tlo
.' 26.657 - RIO DE JANEIRO ~
Art:go VI
nl) 29.285, do htM.o de Minas GI'!.,
Relator - O Sr. Mini~tl'O DjaJma
ra;s, deClarando a invalidade do art;f~ da Cunha Mello,
As pí'~",oas a qeem se aplicar êste ACQrdo que. durante o periodo r:l.e go H:i9 da Ctmst. ttlição Est-ldual no
Agravante - Fazf'nda do Estada.
H'rVir;O n1llítar em Um dos dOlS pulSes tenham nutldo licença oficial oIat't limitar a e-omp2tênc;{:'t impositiva d,Js
Agrav1do - Zózimo da Costa Menausentar-se paraü outro pais, não serão convooodl:t's'para prestar serv ço 1'1uni'.:imos, em fs.-ce do art 28 da na Gonçalves.
mihtar neste últlmp país, se apresentarem 11m certIficado. devidamen1;l' Federal.
RI:LATÓnlO
autenticado, tOl'11ecldo ,medIante requerimt:'nto, pelas autoridades compeV - De 25 de março de 1963 pl'Ore_
tentes do pms que concedeu a. licença,
rido no RecUl'i'o de :"Iandudo de Seo Senhor lI1iu;stro Djal1íl(/ da
Deverão const.ar do certificado em apréço o s0brenome, ncmet de ba,- gurança n'! 10.989, do Estado' do pa. l':,l7lha Mello - O
despacho que
tlsmo. graduação, unidade ou servico e o númer.:. de lâentifw9.-çã-fJ do ih· raná, declaIando a inconstitucionaU- inadm Uu o recurso
extr8DI dinario
teresSado, bem como as datas de início e teruü~lo ja licença AO 1teres- dadc da Lei Estadua' nQ 4.073 dL 31 constr d. tu. 7 e 8. Fi-lo na integra:
sado poderá soliCItar-se a eXIbição dêsse certifi\.'El.G.1l .!>- nll::tlouer tem{::o dI:' agústo de j955, que instituiu o !'êlo
durante sua permanénci.a no outro país,
aa valarem sõbre a transferência de
"O v. aresto recorrido deu pela
inconstitucionalidade do tributo
Artigo Vil
mercadorias nãa Slljeitas ao imposto
estabelecido pelO decreto número
de vend.:s e conslgnações.
Nenhum dispositivo d.o presente Acôrdo impedil·á. em CB1':O de emP.r3.003, de 15~12-1933, com a nova
VI - De 24 de ab-ril de 19-53, no
gência, as autoridades competentes de qualquer u.as PnrLes COIltratantes je Recurso de Mandado de Segurança
redação dada pelo art, 53 da Lei'
convooorem para o serviço militar aS pessoas ref~r1d.as nesf,e AcOrdo, ou' J.e nO 10.956, do E'Gtado de Pernambuco
n.o 3,870, de 27-2-1959, que insticolocarem seus nomes nas listas de reserva-. AS pessOas convocadas por declarando a invalidade de, Lei Esta-'
tuiu a taAa. de 4% SÕb"re a aver..
qualquer- das Partes Contratantes de conformidade com o presente artigo dual n ll 3.788. de 28 de novembro de
bação c.os contratos de cessã-a de
deverão receber, aO completar o período de serviço de emergêp.cÍ<\, ou \U1- 1960, que criou - taxa de elet 'ifiCJ.promessa d.e compra e venda, no
te.5 dêsse prlJ'Zo, um cerUflrado do qual Con5tem mformaçõe" comple-l.as iÔ· ção, fluoraçáo e abastecimento'd'ágU:l
Registro Ger.al de n.nóveís. In ..
bre a data e natureza da convocação,
.
conf0rmada., a Fazenda, estadual
e de melhoramentos de est!:ada""
entrou com o recurso extraonÜ....
VII - De 24 de maio de 1963. p;<o_
Artigo VnI
nário, bu..,~ado no art.· 101, UI,
_
fl3-rldo na' Representação nO 513. do
QuaiSa\1E':' d':l'vidfls quanto à aplicação e a ;nterpretaçao deste Ac:i)rdo Estado de Pel'n3ml:mco pelo qual ~()j
"a" e "d' da Constítuíção. Com
" fiever'ão sêr re."o(' idas pOr' via diplomática. 'lU. ::.;'\sO falhe est,e leCUl'.so \deCiarada a 'ncom,utuClonalldade diJ
o prime:l'o fundamento, arguiu..
pf'10S meios que 3.'!' Parte:s Co:--tt!'atantes venham a ,adotar.
LeI Estadual ~., 3 334, de 31 de dese que o aresto decidiu expre:::sa:"
Artigo IX
zembro de 1958, que CrIOU o MumClpl,)
m~nte, vulnel'ancto o art. 1D - VI
da
Constituição Federal. Nada
O presente Acôrdo regularã a prestação de t.Qdo serviço militar il1icia- de pontas de pe.-1ra, com desmembra._
.
menta de GOIana.
ma,is distante do que a coincidên..
de depois da sue entrada em vigor.
as~inado a

As C.cmis.:'Ões d~ ConsLituição e Justiçu., de Relações Exter:o:fes e de Segnnll1l,.~a Nac:wn8.l.
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ma" mesmo para exame do ttue ai Bt~Ha, em 27 de nci"n~mbl'o de
vulneração expressa: O art. 19-VI 1962. - Hugo Mósca. V:ce-Diretorbla ~m fites regulados por lei es~ Geral.
t~dual. E' ~videntê que nll:.o é a t
RECURSO EXTRAOP...DINÁRIO
fllpó.tese dec~d1da n.? 8'~órd'ao reN.\! 49.329 _ P.J..RNAMBtr,...O
cOl'!Ldo.; A averba.çao e regulada
v
por lei feà:eral. !mpôsto sôbre "os
Recorrente: E'Shul0 de Pern.lmbuco.
serv.ços de sua justiça e oS ned
R-eCÜI1Tido.'O: Antônio Ferrei7!l- do.
g6c ('. de sua economia." _ Ora Costa Lima Netto e outros.
e-s cusb>,.a já f(.)fam estabelecidas,
EMm';-TA: _ Lei n.'" 3,371 do
para ê.s:s-e fUl1 e não se. pode...m
Estado de Pernambuco. ,.;' illconsccnfur..dlr CO!ll taxa difcrent.e,
titucronal: Infringe os arts. 67,
• a.:;i)-:'·~ciao.'3._' just~me. nt.e <'ô.brc· -o M, ~ .2.Q e UG.
pecto de llnp5-.'itü sóbre uma transação que fog:,€ ao âmb-ito da t r i - ,
ACÓRDÃO

mi~iva.'Il1ente

ocupados e_ cxt~nto.s pela! tância, por ai, não torna ilegal a in;
Lel n5' 3.371; com exceç..:.o, por motivoj vestidura no cargo público. Em casa

desconhec~do, d-e Demelval IIouly Lel-, semelhante decidiu
o Tribunal de
lis, Anton:o de Morais Cavalcanti -dei Justiça do Distrito Federal:
Albu.çucrque e Ubil'ajara Azevedo
Chav~ Ade1hàis o aw impugnado ê
Não impoTta. inconstitucionalida._.
manife.stam~mte ~nconst1tuCiC .aI, des.!
de a nâó atribuição de re<:eita eSd
<1--:: que ao Poder ~esuti"o não é
.pec~al para a execuçfo da lei."
negar cumprimento a uma lei, &ob
(i:l ReviSta Focell.'5e, voI. 165, pá~
alegação de inconstituc:iona.tCkde, E
gina 185).
.
n.~ ca&:> ~lex.ste a. a.rg~ida incon'ltitu-: Como é pl'oclamado,.milita em facl"naLdr:o:e da. I.tel n. 3.371, po·s a vor das leis a presunçao de constltuAdmml'traç~{) públl{:a p~dla se vale-r cionaliàade quando a v1<'lação da. nQT~
da verl.lg, D. 924 do OIçamento - ma constItu-clOnal é man.festa, me~~I,.aso~s. adlClOnalS
Cr$.,......... quh'oca.
butaçáo' _ e.ste.iuai .. Bem q:ue se
V~st-os, etc. . .
~J 2.ltl .O,,~,CO, como permite o a.l t. 40,
Assim sendo. desde que é insubsis_flprecie dc.v,aa:nente a inLençào ~o
Acor~m 0-5 .Mini~~tros da s.?gund:l § 3.°, ahnea a da COn.stitUlÇão
do tente o fundamento. qu~ ditou o ato
fkcQ, b,;i~ta au~ se l;;!a a disposl.- Turma ao Suplemo TrlblU1al Federal, Esc')'ClJ.
'lllcnID'nado e que os Impetrantes An.
çi:o .lo ru·l. ~.1 do DJcrcto núme- por .aCórdo d~ votos, .conh!.cer do ~e- , A lUIC!al al>6s tecer CDl1S1del'á:;ões tôn:o Ferreira c.t-.. Costà Lima NetO.
: ( 3.003. de 1933 ante da
cursO e lhe... da.r provl.-ne.nlo, nos t~;r- ~~ ,?rdem d?utrmál'!a. ~onclui 'pe~o José Apolínáno d~ Pontes, ne..~etv.ál
l'Uo\'et-o da. ~i IV' 3,870. G.~ 27 de mOS,.d~f 11-o ...a3 ,taqu;J;ráflcM ~nc~a.":>,
.... _fctIn::cnto na .remt.;;graçao dos UP--jH;)UIY Lclbs. J.Qs~ Germano RIbeIro,
tcver-2h.u d~ lt5~: ".t...lém elos imB.a.:ol.Hl, .ê'7"". ae .~ ... vtmbro Qe~ ~1:.'6~L p-ctr<1a.n~e.o;;; defenda.. de logo, a su.>- Antônio de Morais ca.-val.coantl de A14
llc3tos est:lildl;:c::,dos pa.l·a n. tl':ll1S-/- A .. M. r.w~.ro a~ CD,,t~ Pte'-'~"-!l:e' ~-e.n-~o do a~o Impugnado, salvo em buquerque. José nacio Gomes de C:l:sIn ssão co'!:l!"ar-!l-t-â. éonjuntawen- Dp}ma da CUUIW M~lo, RC.IlVO'J". lel;,;;ao a 1!bn:aJara Azevedo Chaves .. tro e Carlos Moura de Moraes Veras
te a. taxa de 1,-0% d2 transcriç{w
RECURSO EXTRAORDINARIO
~.:l mstruJda COJll 0& dc-cument-os ~e foram nomeados le~almente; p-ara 05
.sObre o vu!-Or doo b~)!1.S, nos atos
N.9 49.329 _ PERNAMBUCO
f13. 13 a 83. FoI negada a pretBmao cargo!,: d€"que foram destitmdos cal'. t d
."
h;ttmar (fls. -90 a 91>., A autor;dad ç o>oS isolaJos de provimento indepensujeit!)s ao l'CglS o e' lmOvels,
Relat<lr: O Sr. 1.finistl'O Djalma da dIta coatora. prestou. as mformações de I d"ente de C0l1CurSQ, ·resta eonceder-lh=s
WV-O nas p~rmuta.s em que a taxa. Cunha Mêllo.·.
fIs 93
l()O
ta d dê' í '
f
,.,·o _6"''''_e efe:to, e' de O....<lSt,"" O Recorrente: Estado de PefTh::lmbuco. não. sab!mento
a · , SUSC1· n o
ln ClO o a segurança
"
de lItIsconsórcio VI'"
.
P -:r '" """"
c.~ é evidentem.ente, al1.alisado
Recorridos: AntoluO Fen~i:'a da ::.ando Qbjet.vo.s dIferentes. Repo'rtou.
Etn relação a Ub-lm~am Azeved"
,pelo aresto .recorrido, em que ~e Costa. e outr.o,s.
se a mconstltu~lOnal1dade da LeI nú- C~ave05 Assessor Admlnlstrativo. Joll:..Ieconhece o~ coxel'to na d~p~s:~
. '
mero 3 371. aSSIm como à nulidade da.'qmJU P.erez Perez, nactilágrafo'!'1.ar1a
ção .legal,. para o fim de mc1mr
RE:L:\'I'(ffi:IO
nomeaçã-o dos Impetrantes Ub1ra Jare.l nemce Correla da snva: E'crtur:;trl.a e
nela- um "1.JnPÔ.SW", por out.ra for-I O Sen11'Or
M.niJ!tro
Djal.mG oa di! Az(;vooo Chavf$,
Jcaqm.m Pe:-êS N-eusa Medeiros Correia. Estatlst:co,
ma declar~o mCOJl,.<;t.tw.:Umal por Cunha. Mello: _ O Acórdão 1ecorfl- Maria D:m.ce Corre:« da
Silva é de .se ponderar que, consoante ln,todos ~s Trlbu.i1as do ~ru.s', ~ taxa do consta de fls. 108 ate 114~v. seu e Neuza MedeIros CorreIa po,"'~uantolformo uo Bxmo, Sr: <?overnadoT -a.~
f: pD.%lvel. quando '! ~to e ~~rIbu- mt.en·o teor é o segll~nte:
oeu_pam, cargos de C3.rrelra sem pres- Estado foran: .nomeaaos~ .s~ obse~
tável como a. tra.n.iCrlç?.;Q e nao nas
t3.Ç-ao cc concurso. O Rep:-e~entante ,,'áncI'3. da eXlgenc19 cOl~-,,>htuclOnal
a'l,relbaçóe~ d'€ atos não taxáveis.
"Em~nta:
. do Mimstér10 PÚbhco ofreceu parecer concurso (art. 186 da Lagna C{trta~.
Cem referência ao dmsldio Jur.sA' f~ta a.c. me.a:~ f:nanced~, ~a. de fls. Hi3 a 106 pela deneg-ll;Çâo da) D l-S~·~ que Q vic:o ora ap3hta.do n~o
p r udencla4 os nrest.us. trazldos a
11\ satlsta.ZC: OS cncarg?S, CllU(íOS segurança. E' o relatôr:o
cohstItUlU razao de ser do at.o mrpu,;colação vet".atl1 8Ôbre custas ou
pe.a. LeI E3!a.âual n. 9 3.371. ~~ de
Sin relaçoo fi determmados "impe- nado. que teVê outra. c.al~S!\ determ€ nó'umentcs devJdos .,'>,os oficiaIS
23"1-135-9, lhO a. torna ll;.con.s~J.I.,u- ttantes como por exemplo os Asses- nante. Entretffi1to. lnaDl~%vel é. s
do ~lStto e na{) .sôbre---ti.;~:'d in~-\
conal~ ante. a ",mte;p!·et.açâo qu: SO!es 'TecniCos Admimstrativos. os ~spéc:e. a ~hamad~, «te;oT1R dO~ mot;:
postos cobrácLJs pelo ESt.'\do. Naol
merec~ I) ll1CLO 1, letrn 1. e U1 Tecnlc03 de Admllllstração, é eVlden- vos detennmantes . cr.adá.r p.o,. ~~
admito o recurso, com base no ar4!
ctso V!I. do ;trt, 4~. e o~ I~C: !, te 'o hti~consór.<.: o nece.ssa!·lo; enquan- ton Jeze, de v~z rue ape-:a de lmp a .
t go 101-III _ 'rA!-' e '""D"
da.
do § 3. , do ar .... 40 da. COnstL..UlÇã.o to com respeü.o a outros há conexão cedente o motIvo rleterm nante cio to
Con'~ltu ão " .
de Pe~nambUCO.
_ ' . " , de causas..~ "verbl gratl3." _ os Meti- destituitório. a d~Sc{)~fo~,dad~ en ..
ç'
~
•
Malllfcsta é ~ lnc~m5thu,;.. on(h.- 16gra.fos. Enfim, a existêncIa de htis-j tre o e.t-, da .n9m~cao d~te7 lm'Pe~
. Na mmuta de. ~!"(I,\"O d~ fls. 2 ate
dade do ~rt. 3.. da LeI n ,:: 3'":~. conSórclO voluntãr:o, p:-óprio justifica trantes e a ex:gencrB oon5ht~c
4 se ~ustent.a: (lê),
em rela.ç-ao aos. cargos dê ('anel .. o pl·ooes,:amc..·..üo do,.'; pedidos e
t
3. concursO. torna ineflcaz. ti lDJes 1 u:O ugravo n~o r{li c(,ntrarrnn~tadol
ra, dad~ a ofensa Q..O Mt ISS
só açã-a
m un 11 r!1 Para. origin.ar t~ma. s.ttJa~o jU!i.(fls. 12).
.
LeI Ma.:or,
.•
Não há cooItar da. inconstitucionali. diCa. s~lbJetlvR, dlre to (\dO:ll1'ldo; .1.3,
A .Procuradona GenU da RePubliCtl.
VistOS exposti)S e d~(,lltldos estes! dade em que"'as"enta. o ato 1m u ado neces.sarlO que o ato da In~est..du n
em1tiu pares..·'t'r no fls. 16. no sentido. aUlOS de mundallo de '<:2gCi'":'l!1Ç;3., sob A faIt~ dos me 'OS f1nan""l~o~gnparal satisfize-.sse o dItame constltuclO'Jpl
do o.'espncho aglavado.
n}~ 49 4.04, em q~<! !l.g\U1.\'tl\ ct:.mo .r~-l.satL<;.fazer os en;argos cr.a.d~s ;elü lei! \arti~Ct 100) .
ue fala" na.
E o relatorio
quetente.s - An,-on.o FerreIra Lin1a n:o a torna inconstitucional c-""(J"un_
Alen!- dlSSO ns-'p ~á q
.,.'. ,:
\'oro
Netto, JÔ3é ApolmárlQ dI".! pontes, D€- do rez.'l o a.rt 41 inciço IV ti "'c'à,rt' cstl'lblhd:adl" do~ serv~~ore<:: l~bl,a&.~~
merval Roul)' Lellis,
Jo.;é Germano! Est.ad]
','
...
• a..
a Azevedo chaves Marl:'\. Den re
.
O Senhor M:mstro
D}CLlma
d-a Rl.belro, AntCnIQ de Borais Cavalc-an-' t "ua, na Olgru.?za~ao
olçamen- reia, no;; cargos Df!mtt V:1mente ÇlcnC/lllha MeUo __ O supremo Ja decl"l ti de Albuquerque, José Dácio"-Gom~ .0 nenlmm e:~c,:ug~ se c~lará ao ~e- nados'" aos quals voltaram aooo: /"
dIu
contr!umrnznte à. ,;cbran~ d~ de CMtro, Jon.qutm Peres. Peres, Ubl-: ~Ot~' sem 3"tllbUl ç ao de r~cursos ~~- destitulCão resultante do At.o n ~ 2 ll~t
taxa de 4S; errada p-ela LeI Hunn- mjara ~"ve-:ioO Chave:5 Maria Dcn~cel-u.,ICIe~1tes P"fa lhe custem a df'~"t-'w- objeto do 1)resente mandado .. 1s.,o
n:::rue n, 3.870, dE- 1959 c me dente só- c.(H'reIa
Silva, Carlos
Moul'a de
N-a entanto, e de se .ter :m ."Vl,S-j nDrquc S~ fo~am .le~fllmente i.~·1"~est·~
bte ave!'bacác: dos contratos de pro- MotaLS vera:s e NeUZa Medeiros CotR 1 'ta quer, o mesmo {1ft. 41, e.:,tab~lec ... ,lO d{lS em :-lOvas cargOS, e _~tablhdd-ade
,
_"
I'"
_L
em
d ..1
-t f·N<.'O ~e'n~e
e~amess.-''tS de comp~a e venda J.llj,1"U.;Ila- reu\ e l'eCjuet'.d-o _ o Exmo, Sr. uuU.
8.. :;:IUU";..ta. ~'.f' h .. ,n
• ç'T18,0 fa'"1>..."<>
rIa' por entender que mexIstente tor Governador d<l g,stado:
'·D~t1nc.ção e IIp!iC~ã.o Ob:1g:l.íÓ-ias'l n~rf'..:'er R ffi?!'ula
.da ;l'constitu,--,'Ó~-:
COl~tralJrestaç..lo ou retrlbuiã.o de ser-j PJeltcam os impetral1te..:; a anu:<lçfto da'5 scgijintc,'S perccn~en~ mí...'1lUws. l!O,adA e me!l .ca7. ~nv~tldu!~ ~.psr a;~...
VICO Que puüe.s~e JUEtificat' é"'-sa taxa, do Ato 11,9 2.113. de 23 de mJ.rço (si- caiculae:b.s sõ.:.)rê o tetal da renda t,ri- ""2.if11e.J1te nOfl1eJd~
°d~ l~á
consÚtulndo a m~ma, por essa 1'azão~ Umo, do_ E"xmo Sr. Go·~·ernlldor d.o l.mtálla pl~'\.1.~t:.\ no ES:t.:;cn:
t~<:. pC:-Jôrc.~ d." e ~ Ie.~l;"~d-o'5 $1\:
renda ordm:Íl:a. senl apllc.a.çã.D
:&..t9.do, alegano.o, I'..m rCSUlno:
" ... D na parte var.avel da despe- ~lda: n30 r~ enam r...
çífica. <.Im Cr'TID que Seg~mi'o unpõsto
pe!o a~o incrim l.~dO, <l!;ob.:: fu:nd~; &.a, ,rer~ €S"pec!~l d~ ?OlS po~ .ce~to mri;:-~ee~1.'- pOr nuh-o ladD qUI> em
•
Jiopü!.b ri, transm ssao.
men [} d" que a L .. n 3 :i.l, Clt' 2.. 1 parfl~ c~_rrcr r:- 0 " cr<:dHC'1 ad.c.on.::us ~
d
t
3 () d" L"-' n Q 3 371 n
.
'.
de ]J.nz.\fo tlltlm-o. c:ri-..n':'J e!1~.;< ;J,3 0U r'.e.',>pE.?{J c::,,"nl,C·ram~llfóli""s auto_lf.~e .? ar . . ' t" nõ earooo:: ~(l"
E!1l confol!mdadê c'Jm ~ úr.e~- ao Te:::cu.ro, t.em et.b~lç-~~ de t_':ilr.j ri.r<:!~~~s por lei no d.e....o!T!'t do ex:.r- :;"lm;.l~,,~t;~~l~..2~ ~e pO::';OlhJ ~') Che:
roça0 do snpremo, nego pro-vlIIlen~o ~;); suflCl~ntfs para lhes cus~eal'
a C.lC!) .
r/ doUlpOiP?, -rv<>(~tlyo"'" _ ~fio 00"agravo,
de::pC3a v.o!ou 00 art, 41 m:::isõ IV
E o O"r.1..!TlN10 }pr3 Ú 2:.10, d::: ]2.":...2, t t
i~'··Q 'C1'àl'O d".\ lei !1~(f1""nfp
GRAVO D..... llYSTRUMENTO
CO!l:;.ti!.U.lç~O do ~taC:v tle Pen~a.""l1bu- ~ Cl n.{I~ 3 ~~2, de 11 12 lQ3B. reservou ,~:\
d.,;~~-~;-:to ~ norm~ C{)l~W'"
A
J!o,"
co, foram torna ..'o:, ~cm ef.eItos (T~ 'm~ortrnr!), r..a~thn{.b a c:-é,j!~cs adl- P, o l'
.. -::..~
N Q 2€.65T _ RIO DI:: JANEIRO
a.t..,~ de l:i.cme::çr.(l d~ Antomo Fcr.le- ctOTJ.~iS e detp,,~s. aut-o. UdB.<:. em .lei. -e.lGna .
ta da Costa LIma. e Ja'é •.1,!J;);!ll!.;'po J.. enc.o-se o mCl.<rQ l. d~ ~ 3'''', dó ar"A prlmelra mV€<ti<hlta em ca:,~
Agravant.e: F,azenda do. F'.:Stado (Ad- de pontes. como A"'s~s;-'or
T:.;:niC05 figo 4.0, e Q inc. VII, d.Q... art.· 1, d!l'
rw d.'! carr~ir" e C-Tfl outros qup· a
VG;r!ldo: Dl:. IDtio Camp.o.J).
Aãmiui.strati\'o nivel 25; Dcorm!Jval COBstituição tie pernn.iÍÍbuco, vê-self>t dpff'rminar cfetua\-se-á ~1f'.~
Agravado.: Z6::imo da Costa Mertna HCUly Lelli~. JOSé Ge.rm1.no \Ribeiro, pern1issâo para a,aberLma do ,:>r;\d;t.r.,
dÍflllle concn-:-.so. PTN't!ppnro Jl'l::Gonça.h·cs
lAdvoga-doc:
Dr. RámÍ Antonio. de Morats CavalcanL' de A1~ suplementrlr e_o o - S?U proce.ssamf'nto.
p!'çà? de ,s"lüde" (art. 186).
5Uva).
DECISÃO
.burruerque! .JOSé Dãci~ .-Oon1..es de Conscr.mt<e ,sc~v.e ca T~i~ Ofç.:l1l1e:1té.ria
A ex'gênria da lei malar nli-o e~t"'\
)
Castro, Tesl1lC:OS dl" Admlmstraçuq~.n!- p3.ra 0, e."{~rolC:O .d.~ "'!?59; no qua~·.ol (oJ:l{i!t;<)n~Hia {l {'<;ta <)U a.auela Ritu"l'
êomo coruta da ata; à decmo foi vel 19; ,JoaqUlm ~e~es Peres, Dac"Jo- Q2.4. <>-DOtr>r;oe.s AdlC1011íl1;:; e"tá COnl:l.9;- ~o. De"'de que se tl'ate d:> C!l.
...:rgo â-:,
a ~seguinte: Negaram pl"Ovimento . .sem grafo mvel 8': Ublr;:tJ~;a. .8;~ev~o c-ru.:~! .~ada. a Yerba. d~ Cr$ 3.g:S?p.cOO.'2~, C3-,'TeÍ1"n a. nrimei!'tl investidu:r~ SP· 'I
diverglncia.
.
go.s,. Assessor AdmlDlSJ..ratno m'Ç"~l .1n, dest~nf:da. e. OCOlrer a créd:.os r.dl~ t'edfante ("Ql1ct.lrE. O. E, se o- le.,!ls1ad.p~
Presidônsia do E.'t:110 .$r. Ministro Maria Denice Correia da .Silva.,
c~ona!s e de.>pes:J:s au(oriodas em lei1constituinfe não dnsttneuiu. p-xl!!'u o
Ribeiro da costa.
critu~ia ní\'el 6; Carlos Moura de durante. o exercfc:o": E' de ';.e no:n- co~ct!rs(\ indistintamente. (l legisla0!)'"
, :Relator, o Exmo. Sr,
Ministro MoraIS Veras, Inspetor_ Geral de po- nera.r amda que a LeI n.!,' 3.371 extl.U". ordinário nào oodia est-abE'.!.ecel' QUE' "
Cünha Mello.
Uc.'a. nível 25; e Neuza Medeiros COl'- gll~U trinta e um cargos, crIando trin- prime~1"o provime.nto seria df' llvre ec:_
reiti., .Estatístico nível 8.
..
ta e três. De medo que a própria. lei. c'olha (lo. chefe do Pode,:, E.'{ecut!vo
~ 'Tomaram-parte no Julgamt...'"1to os
A'Crescentam· que foram nomeados atribuiu em parte, mei03 financeIros M{lnite.~ta é a iUcompai1biUdade ent!"c
Q
Exm05. Srs. 'Ministros Cunl16 Mello em caráter efetivo e ao tempo da. paro. 8'.sua execu<:ão.
f) art. 3.1!- d~ Lei n.
3~3il, e o art.
(SUbstitut.o do Exmo.
Sr. MiMt.ro exoneração, menos o de nome Joa·
"A l:lsuficiência de ll1eios pal'~ atên. 188 da Carta PoHtica- Federal. Plnal'2aJ.·r05 Barreto), Victor Nunes Leal, quim Peres P~l'es. todos gozavam de -der Os encargos decorrentes da lei mente o Poder' JudIciário t.omandd
lY~n~ BOa.s,.Hahn.ema.nn Gulmarãe.. e e,;tabilida.de no serviço público, sendo em caUS(t nâo autorizava a exoner.9.- conhpclm~:nt{} d~'-.~se !àto im·.ontrovE'\'s'(j
Ril)elro' da" coota..
postos· em disponibilidade
cargos prl- ção de t~lcionlU·ios, poi,y;'. tal circuns.__ nomeaçã-o para c.aigo
de car.r~lr,'\.•
.
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1ndepeudenterncnte de concurso, e.1nda quando ·0 at-o de exoneração assente em outra çausa, e seja esta lmprópr1a., cabe examinal' a eficácia, j.u..
i'ídica da nomeação. E, nula, por irt..
constitucionalida.de, a nomeaçã"O, nito
gera direito ao cargo, Até absolutamente ineficaz, dêle não pOde reSl.l l ..
tal' em favor do nomeado o direito ao
cal'g'o. A lógica jurídi."ia não auto~'iza
eutro raciocnio. LegUmo é, pois, o
ato g"Overnamental, relação a êstes peticionários.

As. - Luiz Marinho - v<)ncido. Concedida a segurn.nçá e. todos os pos
,tulante.s, C{)Dl e:r.ceÇ\ão de Joaquim.
PeJ:es Petes, pelos motivos expostos
em mesa.
As. - J. PeBsoa, vencido, em parte.
Concedia .segurança e todos os re ..
querentes. Tornar sem efeito, leciona
Pomes de Miranda, é' revogar o que
sà~ente ê permitido ~ puder
cutlvo se nãO ofende direitos, preien.
sões, ações e ex.ceções, se a l'evog-a_

Exe-I

çâo respeita o princípio dlt estabili. dade, expres.~o na máxima • Quieta
Em conclusão:
non movers.... Ao
nulo, ou anuláAcórdam por maioria de votos, cs vel, por outro lado, pode ser, no plajuízes componentes do Tribunal de no do dIreito privado, decretada a
Justiça de Pernambuco. conceder a nulidade, ou anulabilidade. porém ao.
.segurança ao Antôn:o Ferreira da C05- figuranLe não e dado decretar uma
,.t.fl.. Lima Neto, José Apolinário de pon_ ou .outra (au,tOl: ~ítado, in Comentáteso Demerval' Houly Lellis, José Gel'_lrlos à Copstltmçao de 1946. voI. V,
mano Ribeiro. AntOnio de MoraIs Oa- 2.0 ~d., pag, 397), Se o ato é nu:o
valcanti de Albuquerque, Jose Dác;a e ?~o pode prOduzir efeitos sem a
Gomes de Castro e Carlos Moura de fltlvrdades.de que o pra.ticou. o compor+
"roral.<; Ver as, a fim de que ~ejam tarnen!o d.o flgUl·a.nte é C0!,1lO se o
reintegrado:.. 110S cargos dos quais fo- aÍ? nao tivesse eXIstindo, posto qu.e
ram ilegalment.e destituídos, e dene- e;'Clsta .. embora nulamente, Se pl'odugar o pedido em relação a Ubirajara 2m efeitos (embora nulO) como aconAzevedo Chaves. JoaquIm Peres pe-\ tece CGl? o ca.s,aJ?1ento. ou ~ s~.z:ten('a.,
te,>, Maria Denice Correia d:=!. Silva e ou a leI contral'la à Constltmçao o I
Neuza Medeiros Correia: contra t"lS a posse do funcionário público, l1ão

ato

Março de 1964

447

O Sl!!Jtemo, por dec~ão unânime,
constr,n::e: de f'ls. 44 do apenso, re.
.formou a ês.se d, spacho e mandou
subir o l'ecursv exh'aordinârio.
As. razõeB d~ re.curso extraordlnâr~o
constam àe fls. 129 até 132. Estão
assJnadas pelo honrado e cOllspfc'lQ
Procurador da Fazen ta do E~tado de
pernambuco, Dl'. Ange:o de SOLlza,

O Pll1tório Excelso julgou o l"ec:u.so
CAB1VEL. com fundamento na, illVoI.!ada letra C. pois o Reconente coatl;!ston a va.lidade de leis estaduais em
face da Constituição Fede."al e aquclas leis foram julgadas válidas.
,
Ora, na hipótese, o Estado de Pernalnhnr<'l, sob invocação das a:in"'d,~ ,\
e C (a:~m da alíllea dl. do ..1:'[. :01.
Ei-las: (lê),
incbo lU, de. Constitu~ção Fedc'T:'l...i.,
Os l'ecorrid·o,g ofereceram contra- também alegou que foi (;o::J.tramHlo o
razões. que constam de fls. 134 até disposto no Art. 73 da Cal).>". u:ca:J

I'

139: ílê).
Juntaram os documE'ntos de fls,
14.0-2. Marcados, neRSes dOi:uillE'nta.'i,
05 seguintes trechos: (lê),
A Procuradoria Geral da República emit.iu, a. l'espeit'Ü, o pal'ecer de
fls. 149-150: (lê),
E' o relatório,
VOTO

O SI', Ministro Djalma da Cunha

:\fello: - As razões do conspícuo
Procurador da Fazenda do Estado de
pernambuco, Dr, Angelo de Souza,.
constantes de fls, 129 até 131. pare~em fund~l1lento de uma sentença, tão
llTeprecnslVeis se aprescntam. face ao
que comprovado nos autos e ao direi··
to positivo da referência, Ei-las:

I Federal,

que tem correspondencEt do

1 Art. 40 da Constituição Es::td~3.1. :·e ..

ferente à unidade do Q~.ç";lli:n. 1,0 .~.
a:'l1da. contestou a validade da Lei E::ita dual n." 3.371, de 23 de ja,1eno d.a
'1193-9 que criou cargos novo;; no funcionalismo. não indi"cando, porém. 0.'3
recursos para que pudesse ser fxecntada, ..
.
.OutrosSlm, Os encargos cnados pe!a.
clta-da lei, evidentem''.mte, nào poderiam .ser atendidos pela ímpor.:ãnc:a
d{l- Dotação n,9 924, da ~Lel 11.° 3 302"
d.e 11 de dezem~r? de 19;)8, que se de'3tllla~am
espec.lflcamente à, de'ip2'<;;]'
preVIsta na LeI Ol'çamentána. f' n:1O
em h~pótese alguma, à desp'esa" de~
cQl'l"entes de uma lei que fOI :.8nc·u"
nada ap<Js a aprovação e prom\11g:\~

~~;~~ d~~IeE~~~:;9.~:~in~~i:~~~E'en::e~1 D1~Íd~~l' de regra em regra, descons- R:~~;:~e~~: ~el~~~~t~lS. 116~121, tO ~~~V~l~:O~ ~~:~e~~~~il~gO!stdf;OJ'~~~~
W:·it. ÀnO"elo Jôrdão e José Pessoa.
~e o ato jurídico perfeito, Be:'1 reclU; ex l ,. 1 . ' . '
u o pre'ien ,e te, da Lei n5' 3,37l.
qtH' c<"Jnr"d'"J.m a todos o~ impetrant!:'i. ma:s recUt'.:;o, é nulo, e autoridade ad- inciso °UI' i·~ordlnallO no Art. 10~,
Alfim disso nã,o é admi&.Ível que o
as
e Luiz Mal'inho. Que den.t'gava, apen'iSI m. inis.tmt.iva.. não tem comp~tênc'a tuição F'deI7u f.
a, c e d, da con.sLl~1 Lrgl'ilativo vot-asse crédito Sup12111t'11_
a .To~auim Peres Peres.
c.onstIttlclOl1al para decretar··lhe a n'l-' Com AS'
b' t",
tal' pa:-R prover aos novos enr;)l"':(Y'i
Cllstas como de d'relto. _ A~~.) IIda.de toP. e voI. cito pág, 3:Hl}, dispo.sitl~o~e dO J~ l~t· ~ponto~ c~mo decol"!'.fnles da referida lei fp:''Ü~:',,:'o
na
Ev{mdro i"-telto Preqidente. _ Djari Stna ir contra fato próprio.
vi;lados f~O
1 a!
ar
o ~,s admitido para rever o orçam:>nto 1.')
Falcão. Rf'lator' _ Rodolto Aure!iap,o \ O mesmo renom,ldo autor. comen.j dã recorri n ;t m __ n e ~e o ,v. acot-. ClU'.'io do exerCÍcio), dada n. ~;'ave ,idO
lL
_
AU(/JlstO de Albuquerque,........
Tho- tando o~ ~l'tigos 186. 188, 189. d:l. nos,<;3, o'o? 18 e 73
~e f~: 10 - i o~l a~~- tuação. do Estado CUjo Ol'çâmellio do
.,,.,c.,, W."mderleu. - Euclides Fe:raz. - Carh :\181")1" tem como nulas as n?- da.~ constitu·~'..
a~ t~r;;' a1 ar t' b i
. exercícIO de 1959, apresentava o v:llJollo JU'nr11nann. Caete de }Ifedei-\' m2apõeo::: de funcionários para pO'5lr,~ do que "ne1
s ~. es ..a e iC~i toso deficit de 01195-7,769.3496{) o
ro.'\' v.,T]('ido.
(1f' c8.l'reira. se ,falta o conC1\t'so
ao Tesouro n um e.J?-c ,:g_o se cr al,_ que as admissões feitas em mM<;a 111V:llei prla df'ne~ação da segllran('3 2.~3). mas a nulIdade apf':J.3q consht'I;- '(}.3 'il1ficif'n·f. :em .atIl~UlçaOt de re~ll':.
tr,:tpa<::'>f!l'am a necessidade do sel"','!ÇO
a todo!" ns imp"~rfJnte.'i, A. Lei númt-." n.a Ju:~t:: ca\l"a~ pft:a a ~f'll"!i~<;ão (p:í- pesa,"
~e.." pala
e cus far a es, nao obt.'t1'f''Ce!1do as normas do orçaro 3.371. de 23 dE' janelro do cor- g:na 24;)), se e'3<;e funCionano. ag<';j'n
Além d; <::
d ;,~
.'
'"
mf'nto em VIgor.
cinco anoe;. pr'o (tá em diV;I~' a . ec. ao recor~I~,a e...Aeesce que 0, d~s!espe1.to 80 art!rE'ntl' ('1'10, fw!';ndo à re'2;l'a impel'ati-I nomeado não t~n~
"'f! f'<::~f!h:'>leckla no 'al't
34 da Con<; ?1f'no$, de exen::~('lO. Qualquer out: .... lp. :61'10 E 'c"'f~CJa COf\ ~clsoes .d1 go 73. da Constltmçao F::,de!'fI.l ;;ó!:>.'e
tit'1idin i!f) F.<;~ado (v. fls. 2!H não f)\ Intel'p!'etaçeo d'ilria 80 po: r 1,omean.
o l'in): ~ 80. o qua ,en. o el'll: v'.S. a nnirlade dó orçamento, implica na
.!'l'Incíf'-n"ldq "em uro'1l111:zada por qllal-I te apre~ja'fào da validadE' lntrínseea
endP~ci CIP10 da a~ltonomIa e mde· violacão do disposto no art. 7.Q, ind_
a
0. Uf'l' d'l.<; fÓ"lnlllas ali p!'escrita.s. nfiO dos atos an~erio~·e<;. tO~'nando ilusór'.a'l. ~rt 71J VIIdâ.stPo~/eâ' órevin . ~o so VII, le:r,l. b) da Constituição FJt"'''do, 8<;<;irn. a meu ver, fô"<;a d'" fim c~rtv~ C:l:cU:1stancras, as g·ar.antw<: FN'I''''''al'
'r ~
o~ UI O del':1l, referente à indepeddênc;(1 e
.....('1.
con<;~ltnC!Q.na!<;..
~,~,'
c n;s- erou
'.,e nao po la l.i~rmonia dos poderes POslU:'3dos
.' ,
. ' .
_
<;uhs ....t1r a leI e.starlual que onerou v
·t·
.\ lt'm do m:l.l'i os lfllpeh antes ~~ J
A.~',>im, o funcionário Pl"lblico qT' êl'fo;'io pUbl:co sem atribuir recur,::;o C?~.<;t~.llclonal eSSe que e vlOl~do p'":!a
f:..p :ubmetE'r:am g. concur;:.:o a qne ~,.
n':;o fê;>; 'c:mcur,o, i,'lto é. qUe foI 1n- <'.ficient? ao esteio oa despesa ("Rf'\' :'", dG80 de de.spe.s~ ,.sem receIta Cllr"
t~:"~m. obng2d?" ,a urestar, face 1. vestido sem concur.<:o (em cargo ne d" Dit'. Adm, vols. 28-51, 34-188 e re nondente e s~fI.c~ente.
,
f'''{ -rene a cOnstItucIOnal.
cant'ira ou não) e pPl'maneceu no COl'_ 40_130).
. Durapte o exelCIClO o rOl: ,H1' n,o é
'\ malSin9.da. Lei n.o 3 371, .a.<:<;imJ .. e:o c'ne:) 8nQS. não pode Rer deRtit'll-1 De acôrdo com a cristalin. a jur1s~ mt\~I?~lveJã d . d S T
F'~
d~ no princípio do ano. QWl'1do iá do~ sem re.,~opnde~, aO menos. a pro- \'Jru~ência fírmadR na deci~ão de ;'} ral ;m i .0;
eC1S,?es:)
:. f'~,e.
f'm v'~or r) orcamento para o corrf'U- cesso. ~]mllllo;t::atlVO em que l:~e se'.l de Junho de 1952 (Repre.sentação n.'"
1 ubl c~~_~ta34 ~v. de
j l A_~,
te ano com um "dicifit'· de Q11nl'I p""m:tIda ampla, defesa.
1164. S. Catarina'. foi acolhlda a te, ~o~lmes ~ .. ,'
~ ~Q" e 4 - 3Ü ,.~~e
am i)i1hão d1' ('rn7.~it·os. não o~E":ec;:'ll
,;;a1 a garaI?tia con.st~tuci~n~1., Q'lC ,se d~ q~e houn ofensa ao princfp.;) se~l pe~~lltllam encal,.,Os qu:. Ol1C~; .. ~
t' ~n:em ao ExecutIvo. pal'a cOlb-r ;OS pc .... e >;f'T ampliada por lei ordmana CemstltucIO:J.al que garante a indepen·
t ~b . t~do dJ Santa Gatal~?a.... :1.1
c1('~1]('ql<l 1'E'<;ultante'> dJ<; encargos, ne', exemplificaria o art. 100. ~. do K'>ta- (I: lcia e harm'Jnia do.s poderes não a fl. rl mÇao
e recursos su :c'pn :'8
h ("';~Hlo,> contrariando assim os- tufo d05 F'uncionários Públicos, que Sf' p1'opl'Jrcionando os recursos' 5ufl- pa.~a custearl-Ih~8a lespesa, <:'tl!lq P!'t'ten<:iv~mf>nte o dispo<;fo' no art.. 41. f'xíSfe para a demissão dos efetivo!. clBn~e~ p"l.ra custear aS -despesas do ce] sua. o a .
a Consti Ulçao '10
n o IV. da comtituirão do ~tad? seja apontada, no ato, uma justa call.+ 8S:<;U~tO de vencimentos dos servidort's ~e~tmo FSt'adi' podemos, .~~re~ent.~....
Que f'st~bE'lece Jl norma louvabIlis:Sl~ sa.
publIcos do Estado de Santa Catarina.
a u ~~~n
aâo1 1~0, a
fl'!'l d" nue nenhum 1'n~ar~~ se crIa- Numa hip6tese -"'a constitucional _Pondere_se
que,
na
hipótese
do
acôr_
'de
196;
n
R.ec·
.
~t
e :) ~e4~93g
a
ra ao Tes?~ro sem atr bUl('ao ~e re- exige+se o exercício de cinco '1.nos !lO dao da 1. Turma do Supremo Tribu· sendo Rec~rrentê o E~tad~' de
r'l"ço~ ;<;lIflclentes para lhe CtlS'€'."J.T :l Cill'O"O Na. outra a prevista na le' nal Federal. de 24 de setembro de namb'uc e Re o "d 'J
d LVI
d·~'T)I"'la "
ordinã:r1~. a da ~omençãO efetiva
11'151 (13 ec , Extr. n5' 19.383. Estado do deiros gue tl'at~u:I'láeO~a<::~rf3êntJc~ :~
F. nntc-:;e. a tal Lei acarretou 11m exig''''_se apeo" que o fun'ciona'rio t~ 'Par!lna), recorreu o Estado do Pa- do, p 'e
t
,_o (D',J. d a U n.'l.O
,d
d"
.. ~
. .<;
•
vl'a!1á <lob '11VO
o
d
J'
1 5f:n es au~.
• 11....,,onto
_
e
c:S?esa Slll),·"rI' o',1' a lI""
e,~. nh>l tomado pOS'le,
•. .•
I
caÇa0
D~ a.u~eas a e C, d" 8 d. i Ih d' 1961
á 1 ')7'"')
1)1"hoE'<:·.de cruzeIros (V. fls! 10.).
j
:::alientando que o to incriminado ao Art. 10I. da Constltmçao.
'}la e l ~ o de
,p g. ; ~ ~ ,,' . ..t
00; (lOl~ no'· cento de que tnlta. 1.
_
a
. l '
•
pf' ,Iça0 e recurso ex,) a01'11 n·1.lat'·'), " ~<) ~" T do B,·t 41 da C~ns- n~o nn"-::con a aUsPncia de c:mcuno'
Ale~ou. que foi contrariado o o.J5.- rio de fls. 116-121. e na.. informaC'll"."
jP';'''';? nn E<;j.ado cuita em Que t,,~-, I nno D!=ldel'ia esta validar fl, revo~aç5.v ~:o;to ~P" ~rt. :3: e seus pal'ágrafo$ e do Exmo. Sr, ~ov~rnado do E~tJ(J.),
a f;nRPilr>dp de aten<ier às de..'mp-.;'l<; do at~.
~
.
I~ ?~Ia,""la~o UnICO da mesm'.l con..,;- de fl.'>'. 93-100. Ja VImo Que o Pod.~r
p"., ......... (l;"':)'.·a'
autOl'lzadas por lei I _Ca~l"a naQ apontada pelo dem~s')r ,tJtUlC'flO. Alem disso. o recorrente con. Execuhvo !Jade abster~se de dar cum_
nr, d""'lr;:er d~ exercc;o' para atend ~l: na o" pDderia ser invocada como· justa ~e<;fou a. v~lida.de das le'oS 2&S, 584 e T}"im;~to à .lei. sobretudQ quando
-no; "'''1'>0<; i111T)revi<:tos de calamidad' CRu.·a,
_.
":!?O. Cllfe cnaram cargos novo;; no fun- ~la P lllPxeqmveI. como a de n:1 3,371
~,;t.,'; ... q '" ''';fro<; 'como tais, nunca a- ; As, - A1~gelo Jordao Fzlho, ~pn- c:onal,lsmo do Tribunal dc~ Conta!> E' ,)!J~:'>~ionada, criando obrigação aO
r" ce 'l~:'llr"r
carr~'OS novos, cria~':8 c.do .concedel o, mandado de segUU1l1- ButorIzaram "!' abertura df' crédlto.<:: F'1"ano .,>em lhe conceder Os meios paBnr" l'J vkrpncl~ da 'lei m'ç-am<,ntán!), ~~ a todos OS .J.mpet~·~ntes porq~antD u.~".:a o re~p-~cbvo custeio, .t,~ndo a de- ra tanto."
,
,â_
?dm;:lls"'racão pública pode l'e- J~ gozand.? de estabIh.da?e funCIonal Cl~ao .recorrJda julgado v.al·?as aque~ . POr !iõbre, OS raclocínios bom coint"':!+9" 011 "f'tir'lr d" Ofício Que prs)- nuo podellam s~r destIt.md-q,., de suas la".,.1(Sl.~· f'l~ hce da ConstItUIção,
rtdf'm com o que o Supremo Túbunhl
Iyio 0<; n:~(j~ que el~ mesma expedi:.!. funcoe.' mas, apos a, realI~acao do pr')- ,-:as raZoes. sustentou que não era ':1f'cid;l1 no Agra.vo de Instrumento
QlI'lPnO p:vad0" d1' Dulidqde: seh <1h, ce.'i:~o
~dml'1""tJ·.atn.:o .. mdependen_t~ h.CIto o provimen~ do? ~argos ques~ n:o 23.230 p no Recurso Extraol'dinã.~~1"L, '1';0;0 "~hti"V8" (conf. o \II'nis .. dos ~~eItos pela malona que tamb~h1 tlOnados. dada ~ .1nexlstenC}a de .r~" ~10 n." 45.5~2 _ Conheço do recurso
'''') yp','on FftP1?1'i,9. no :vranchdn 4' ao?tel. ,. _ .
.
cu::w,<;. orC8~entarlOS oU~,fmancelros f' oa"a prove-lo,
.:;,1
S1"'·l ... ~nca n <, 2.49'7. em Ac, de 2 dE' . P,.;:l p_e·~en~e. - AA.S. t.Utz G. A1Ila~ ryli,fl <) ('ustero das re.spec.,.JVas desp~
P"'C R
J
80"1}'+0 ,1<> lQ:) )
nm ,
·as. donde a ofensa front.nI aos arU"o~U SO EXTRAORDI~ARIO
.
·4.
O S-;tadn~membl"o recorrente ex_ 'Tos. n a 75 da Cn.stituicfio Federal
N .. 49.329 PEMNAMBUCO
~fiO h:í di,'-.po"itivo de lei al'.!um~. tl'aol'dinàrlamente. com IDvocação dn') <10<: anigos 32 e 35 da Constituição E,;Recorrente: Estado de Pel't1ambuc').
n?'ll \'JI'il1Cípio de direito qtle impet'il letras a, c e d e pelos motivo:> seguin
tadua1.
Recorr;.Qos: Antônio Ferreira de
o F'<"P'-'utiv') de reformar Ou ca<:s:tr ~e<: e con~tante<: de fls, 116 até 121:
Sendo inconstitucionais as leis ql,l'2 costa, Linfa. Netto e outros.
n,> efe·tes de atos que, inquinados 'iC (lê) .
.
criarttm OiS cargos e previram as fon ..
ne"'1k.. po'· isso Que matos ile!!:ai.s
O recl1!'~O foi impugnado às fls.
tes de despe.~a. nulos são Os atos n.e
DECISÃO
nenhum d~rclto nndp emanar para :1~ 12:'1-6: lê).
l1Qmeflção. nenhum direito result,;m~
Como consta da ata.. a decisão foi
P""Ml~$ fim ben.f'f1t:ios dns Qual". foi 1 O Presidente do Tribunal não ad- do para o", nhmeados, que ~ão mero.s a ~e~mlnte: conheceram e derGm pro.
o ato Ilegal realizado."
miVu o recurso (vide fls, 127),
.funcionários: de fato,
vimento, por acôl'do de votos
-
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t,
lentissimo Sr. Ministro Luiz GaUott!. ma
~ aw.enCe, por. se achar lict·nciado. o do
Sr, Mlnistro Bal'l'03 Barreto.
.AllSE'llte, justifIcadamente, o ExceJenUss1ma Se11hor Míní.stro Cândido
Motta Filho,
Br9.siltQ, 24 de' abril de 1963, ..:
(Daniel A.unl0 Ret.,>, Diretqr da Biblioteca, Vice-Dír(·tor Geral em exerc1elO,
lExmo.

ft

f

pnrt~

_~~~Ma.:.ço.~> 1964

(Seção 11)

rlos moradores de 18 anos, Deíxo de consIderar a 1'.0:.;3 wl \':.0- ~ n\un'.ci!J~os, a maior pal'W dos qURlS
que pretende a. mco)po~ Iação da LeI de organ1za.ção dOs Mll- lJãO ~t' pGl.1C lUa.ntel
l'oaçao.
.
nic1pios, pelas-o razees eLlUl1claaas r-), O S1. Mdl1<:~ro Gonculves n,e Ola,,'i':r~lém disso, c~ntral'land() ,o B;"rt.. 4.Çl, voto qu~ proferi. na re:pl:.e;>.e~t.~çãq_:~n;'~ira _ Um bom cr.itér~o·::;el'i.a tayCZ não
vm, da Lei n.· 445,. c~~Pillna.o com mero 423, de 19.1.62,. em gtau de eill-' dar a quota éfo llnpo...,to de l'enckl H>o art. 102, ~~ .ConstüUl"Çao F.!5tadu~1, bargos, sobre Q cri.a.ção do· municiPiOlnF!O aos municípios que tivessem dez
o novo .rnulllclp10 de pontas de Pecha de Fa.ulo de Fl'ontin, Estado do Rio, .;::lnos de existénciR,
es~á encl'avad? e~ pl'eprjedade.s de
8w,ienta~. Assembléia. Legíslativa i O Sr, Minútro Vilas Boas
AC:)M
ires peSSoas flslcas' •
de pf'rnambuco, que informou o pre-}1ho a representação, no ca.')o,
1

~ernto1'!O

sente proces~, a imp~ibiJida.de, nO
R'
E E Ti\.'
_
proc~.sú de repl'esentaçao do art, 8'?'
EPR S N AÇ O N· 513
1
llEPRESENTAÇA.O N° 513 - PERVo:rO
parág'l'afo único: da Const~t~liçãD Fe_. 1
.
PERNAMBUCO
..... .....
NAl'...:IBUCO
O ffiWlicíplQ foi desmembrado sem del'al,.de se confrontar ao 1m lmpngnaR!;pre.sent.ante: Proc:urad()1c Ge1-a-i d!\
"EMENTA - E! inconstitllCiD1)f:!) que fõsse 'ouvido o seu pIHeito e- II da com a CQli.$tituiçãO EStadua.L . O República (Prefeito do Mun:clP!.o de
6 lei ÍJ;'ue :cria município por deS4 Câmara de Vereadore<;.
Não houve ElS,,,,lhto foi discuti.do, na última. Sf>S~ rGoiânia)_
.membn~mel)to
."
d d
f sem ouvir o muní- SI'quer" l'epresentução do povo do noVO são,_ pe10 ilustre advogado
. que OCUPOU
t
Re~re"entada A5·Sf'1Ublé~a Leglslátl-..
ClplO '_ on e
oi desmembra.d o ·e m u niclpio como manda.a leí de OI'; a tribuna, NO processo Qe represéll (1~
,
lSem acata.r as exigências da lei ganízaç:~o munícípal de Pel'l.1rambuco, ção· - que qjsse. êle - só se. I>O,d~ ex~-! va Estadual,
orgânica das muniejpjo3 e da em seu a_ri. 9.<',
minur ofemja dIreta. a.os p~m?Li2'.oS ao J . '
DECISÃO
Constituição do atado membro.
Grt. 1<5, n<l VII. da; ConshtUIÇU-o Fe-.
., Alega R· Assembléia.. a c_one-:-:ão: ~~oS:Sa dera I.
.
COI?C? con......ta da ata, a dec:>:iaO f,Ol
lei com a da 'Ql'g.3 m zaçao JudlClal'la. Não posso a.ceítar eSsa tese <:\11 têl'-I a_ .se~Ulnte: ,A~olheral1l a ,ReptesentaACÓRDÃo
Mas este. nã-o' pode viOlar a. autono- mos ab;solutos. Os enunciados do ar·lçao a- ullluumldade.
. .
Vistos, etc,
mia municipal.
.
tigQ 79 n" VII da Constituição Fe-l Presidéncia ,do EX1110. 81',. Mt!1:st.ro
Por isSO julgo pl'ocedente a repre~ 'deral ~ãO, por 'vêzes, genéricoo, De·! Lafaydte de Andl'03.da, , . . .
. Acol'à'3m, ('m Sessão Plena, os Mi~J..s.tras do e,tlp.rcmo Tribunal Fed.e1'31, sentação para decla1"ar inconstituc\.o- vem Eer. pOl.'tanto, COIUPlemellt'3.dOS'"i :=t~l?-tQr, o ~ Exn~o, SI', Mm~.s[ro A ullanimida-de, jUlgar procedente a nal, em seus têrmos, a Lei n,Q 3,334, qua.ndo "fÓl' o caso; com oui;-:'?s da.pró. candldo M"otla F:lho,
i'epl'e8entação. ,"ut" llotas taqUígráfí_ de 31 de _.d-ezembro de 1958, do Estado pr16 constituição Federal, OU da. cans- ,Tomaram pa~'t~ no jtllgarnenu.:. os
de pernambuco.
tituições estadlla..i..... Está neste. si(:;ua~ II Exn1o.s. sra. l\·hmst.!:os - pedl'o Cb~(as anexas,
REPR.ESEN'l'AÇAO N.º 513 cão o problema da autonolnia muni~ \,~, Vic~or Nune.s, qonç.glves de Oll~
t-B!'asília, 24 de maio de 1963.
PERNAMBUCO
êipal, cuja noção, d~finidQ ny .nl't> 29 ~ rena, Vll11.s Boas, Candido M.0.tt.1 ~~
La.Jay~lte de AndraCla, Presidente.. ...:.
da. constituição Federal, e conl!)le-! lho, Aty Franco e Rahnemaü;1 GU1(:andlda Motta filhO, RelatQ]',
'- VISTA
menta.da. por dispositivos das con.sti~! :ll:;.râes,
. ".
...
REPRES:EN'l'ACAb N.'! 513 __
O Sr, Ministro Victor Nun'!s' l.eal tlliçõe.s e.stadu$.1s.
! Ause.nt.e, JUst~flc.ad,all1ente, ? .c..X no.
PERNAr.mUCO
presidente, peço ví."ta dos
! SI', 1:111l!stro Rlbell'o da costa.
S1".
DJ8Cuü'..t-se longalUent~ o alNnC2.1 Não tOlllOll .parte no julgamenLn; 'o
•. ' Relator' o S1'
Ministro Cândido Q\.úo.:s.
.
_
'
d
o
art.,
8\l,
p3rágl'flfo
tinlco,
da
con=--\Exl1lO.
Sr. MinlEtl'o Luiz Gallotti, pú!'
Motta Fiiho.
'
REPRE3ENTAÇAO N5' ~1'3 t.it.túção Federal na Repr. 'l,G'1, de 12j.não haver aS:S1stido' à'primeira ))Ion:te
Representante; procurador-Geral da,
_PERNAMBUCO
de ·maio de 19-61, s6bl'e o T':l!)unal rl.e do' mesmo.
.
nepública.
d O eal da contas do R:o Grande tio Norte,
Bl'-3sília. 21 de junho de 1963. Representadn: Asseml1\.êia Le"'lslati- .
.,
Representante: prC.cura 01'-, 1~ ~ de quandO- procurei conjuga!' i) art. 7'.J,IDalli~? -Aarâo Reis _ Diretor da 'Bi""la EstaduaL
Repú.blica ~Prefeito do MUi"l:C;.p_0
n(,\ VII, letra j, da Coustituiçãn C'}lU fbUor.eca. no exercício da Vi('e-Diréto~
RELATÓRIO
Goiana) .
o seu art, 22, q\le remete a' 1l1~~ te!·Üi. : J'ia Geral.
O SI', Ministro Cândídô Motta FiRepre5~ntada: 'A.Ssembléia Legis1ati- cft.l f.jSC~J~21.1ÇãO' Ím~nceir8: D~tR p.. •.., r
-. '<"
r' I ' . . •
.J1W - A repre"elltação Sllmnetloa pe- va ESttldual.
cOllst.'haçors estadual~, T~n1hf:1"'J. n\CI
,J.IMLIRA 1ULII_\
ia prc-cuta<:toria Geral, é ao Pr€feito
DECISÃO
r~f~ri ao asst!llto no c~so.?O MU~l·lr
ACó~DÃO
rd.e Goiana, pernambuco que, na me.sClp:O de Ruulo de Fl'cnhn. J3 .!l1C::JClOlua, argüi de ibctonstituc,onal a LeÍ
Como cOl1Sta d·3. ata., a dec:são foi nado, e ainda na Repr. 512, de 7 de
RECURSO EX'f~AORDINÁnIO
nS' 3~334, dE: :n.l'2..5S, qUE: Cl'~OU o mu- a E-egu,nt.e: DepOis <ia voto dos Ml.:- dezembrQ de 1962.
~
í
N" 47.152 - ESPIRJTO ~AN"J"O
(th1cíplO de pontes de pedra, 'desln€m- nistros Relator e Pedro Chaves aCO- No primeiro dos jUlgamentos 01'(1) Re~r)Trente: Est8.\10 d1).I~~Pll"'..tD Si'?!'brado de Goiana, Alega violaçjo àe lhendo a representação, pediu vista dos re!embrados, fui vivamente co.1t.rad.i-. to.
. .
~e.utoncmia 'mUt11S1pal, pOr niio tei' si. autos o Ministro Victor Nunes. ,tndo pelo en1inente Ministro I./uiz{ Reccnído: João zanot.U '-- caf~,"~
t (lo ouvida a Câmara de Veresdores' PresldêncIa do :E'xmo. SI'. MlDrstlO Gallotti. ma.'5 suponho que S, F..;'i.~ já, SodeC!{J,cc _4.nôu:-ma.
.
'úão fol ouvjdo~o Prefeito do mlmici~ 'LafayeHe de Andrada.
'.
temperou seu ~ntendimel1to l"e5t~itivo!
.. '
:
,:_
pi~ lnt-ere.'is.ado,; não foi apl'ovada por Relator o EXmo, Sr, Mnllsbo c~n-. d·;:\. re-ptE.:sentaçao do arL 8", "PUl"agTl.t-1
. E~lE~ 1,A - ~af: ImpôsLo. ~e,
'~el d.o ,mullIcip:i.o lllCOl'pOl'fldo; não foi d,do Motta,
lo ((nico. E' que, posteriOl"mente, DO
lndustnas e .proflsso~ do E..-;P~l'l ...
dhigida pelos moradores do TejucuiJaAusentes, hcenclados, os Exmos. se.-)c:JSÚ do Municipio de PauIo de Fronto, com a a[lcota rn.3.Jol'aQl!. de :l%
p? a repre..sencação para tal fim, _pre- nhOl'es. Mm1Stros Luiz Gallotti e R,· 1;1n, S. Ex?- acolhe a inconstit.:lciol1/1 quando ent1"ef~le .ao IB1! - ~a.s
vutil: em -lei:
'
bei.ro da Co'Sta,'
. lidnde da lei de su.a criação ('Dl <,,ot'.pi'ar,HS do E"pll'1ln I?anto, UUo"l.na~
". Opinam 'ã Pl'ccu:'adoria pela proce"Brasília, 24 de ma~O de 1\)6'3 .. ~- fronto, não W COl"Q a const.:tuicfIO
bUl'n e Estado do R.IO. lJ1COJlS,tlrude.ncia dizenúO a fIs: 2, n.\' 4 _
Daniel Aarão Reis, D~l'et().l' da Blb,ll?-IFedecl"ú\ e '<\ estadual, mas t'3mhél:1'
clOnalidade
do art. 19 'l:ol LeI f.'s-:
zeguiilt-e:
téca Vice-Dh'.etÚ"r~Gel'al em exeJ"CIClO. CQro a lE:Í e,stadual de orgnniz!\ç~.o dc.s
tadual n Q 1.431, de 1959,
,,_'1. ,·e ....re".enta"."o
pal',ce-Ilos'
'A'RE>'ENTACÃO Nfl 513 - PERnumicipíos.
Vistos, etc ..
...""
.... '"
proP
ti 1 , A' MBUCO
Q ~91". Ministro . .Luiz Gallotti - Só
cL'de:nte: Não é possivel a.alteração
N
Itonlel lloJ.rte 110 Julgamento dos enl- ' Acorda .a Primeira Turm.a d.o- -,s~l~
de limites de um municipio sem a
v o To
JJérrgos. Creio~ que essa. qUf'.5tão nãO p:'emo Tnbtlrutl Federal, pOl' dec:,sno
]Févia .fludjêncla da Câmara. de Ve. .
. ~
N'11FS _ h3.via sido suscitada.
l uuán:me. não conhecei" do l'eCll1'SO. de
A Assembléia. informou a flS. 59.
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~~~{j~~'i~re)~~i~~'lb~~a?e;~~~~~I oe!gl~t Rgr::~~~~ A~l1g~,t:roP~~~~~'~dO~: -~D~; Im~ f:a'qt;J~li~~~o,V~~fo:n~TUl::';~1;-,,;(1; ;ftC~'~~ta~O~a atOl~;asd~·a~{~gl'á,firn.s.

I

versos C<l:':OS trazidos ao s-eu iulgamen- ~a ~€Pu\~ll,ca no sen;ldo ..d a d~" Pel'- aeeitar ou vio:Sção da lei estadm-'.l. pOl"
~rasília: ~~ d~ mai~ de 1963.
to, Como ao cit.ado pelo representante: t.lt.uClOnalld~de, da le e.st__ -38
ue ent.endel' que a lei orgânica nã:1 ~i1!hf! tlllZ GqIIO~tz, --:- Preslrtente. - G01l"
rI UM \
nambuco n· ~',334, de 21 12 ,/ 4pe_lhicrarílUi3 superior à da lei de crl','c,-,o {;a{l;e,~ de OlIVeira ~ .Relatol' .
.. ' ~... en 1um mUnI{:jp1o poôe ser de.s..;
o Mumclplo de pQntas ~t', à
' , .
,
,~,
.
.
lUemblado .sem (me haJa o seu p.'éVl0 ct:o~
I t
do. eminent.e ~Eni..::tro a. MWllC1P~Q, V. Ex<> cOhtral'lOu mf~ll
"RECURSO EX"rRAORDINARIO
ton.selltlmento seJa porque fOr
tõ' [dI as. O V? o
't~)
po,lio de vlst.a e defendeu, CO:-.l vee' .
sob pena de .subvel's10 do l"epl~p d~ Relator fOI o segu.Jll ~d: (le ~,: 'a.d'l fi mência, a pl'ioridade da lei ol''Ynn:ca.'
N'l 47.152 :- ESP1RITO SANTO,
Ir
~
'="
~
j
Alef"ia-<:e n~o ter Sl o ov~en,
N CRSO P '€
t
c'
.
~
.
t~ .. f!overnment que -:l 'Vigente cons~t:- ~
E<;taduaI na clrt. 102..
o.'
-'; .seu_ e, como, Dl? par~ce
Relator: O Sr, l\li111stro. Gor.~aJves .
.tttmçao. as~eglJ1"a aos rmmicfpios. Ti- Con::. ltl:lÇ20 a~tononi':'a n1un:cipnl. e t~í .h~\ldQ vJolaçao da Pl'o~ma Con~- de Oliveira.
ll'<!-1~ t.erntóno a lUl1 município pode sig- que d~fl~~ anQ '1){, que exige a a\lu'l- tltUl ça<? E;stadu,al: em ~~teria per:.. IReco!"r'ehte: E3.h1do do' E,~pírit{) San..,
Dlf'.Cl3.l' até me"mo a supl'ez:são de sU''". ~1o ,ar d' 'C"
ras Municipais em nen t e a autonomla. mUl1lclpal, ."!:~Hnbern to
çan.<lc'dad d
b""
.
enCIR as.
al11a ~
acolho A l'Ppresentar.ão julg,?l'lC
"1'
,.
tol"'~': .. e e,so rfrVlvenc!a·e, port~n- ua 1qller delibel'.acão da AlSseru.blêia ctll<:'rt"'" ;"~l
1'.1;
D 11.-\ :R.f'col'.l'ido; ,João ZalJott! - Café, nao ~c comp!~eend~ que, sendo r:le, ~ ":slativa sôbre limites dos Munfci- ~ ~t3~~.clOdna3 "I €1 pel11am,?uc::tl1:1 oe $ú('iede.de Anônima, .
no casú, o lHaXm1Q 111tere.::sado não . e . , l . ,
, . . . . la"áo õo n, ,.'":t, e. 1- 2-58, que Cllon o Muouvido ... " (representação 'nnlt- p:!.QS, Tam\:)el)~ se e.l~Ul SVIO ' ~4 1 49 n~cípiu de Pontas de pedre.s,
.
.
RtLJ,,'J.,ónro
'
,
art, 9." da Lei est. n· 44". Óe . . _
i~~~~>i\~~e:~~;~iem debate, n re}Jre.sen- exige
(Lei de
o1'gan:,zação. dos
mun1:.ClpaD,
REl?RESENTACAO
NrJ 513
Ministro Gúr.çafves de O/Inei ..
representação
moradores que
~9
:PERNAÂ1:BUCO
raO- $/\
Sl'. Pl"eside'J:~e, Trat.a.».'Je do im ...
<L

'

F.sta~\\~t~e d~ot~iõ~r:t_ l~r:itÓl'io a ser comtituido em munl.
VOTO
.pqsto de indüstcías e pl'Ofis,:,:õE's sõbJ"e
..
' I ,<",
à. ClplO.
' .
.
o café do Espírito Sal1to, com a:ícot.:l
nnlClp,{)~ {H; '.::"1' r a
e
Acompanho o voto do eminente 1\1.1·
O Sr. MLJustro Vilas Boas _ Senhor m.ajol'tlda quando entl'egue 'ao LE.C;
0a~n~~I;~f"~g,,,Cl'~:eC~$s~~~as{lppra7:n~ 1.11St1:0 R{>\ator, porque foi con~ra,ll!~ Pleslden:to, vou abrir unw: exceção em determins.da.'l praça.'5, do -E$pi. . ·Ho
M

'

,

,

do o art

27 na IX, da constlhuçao \p31'a acompanhar o voto de em1nen.. Senro, Estado' do Rio e G"'J.,"!lat-ara.

'~~';eCrG:~n~'~O~tOn,~u~!Ui~el'~ ~ú~~~~t~l~~ Estadual: A Críação de nlunicípio en- te St, Miu~stl'o Relat-or, acolhendo a nos têrhtos 00 art. 1º da Lei n'? 1.43!

i

I" rl
. 1 1 vOlve. eVIdentemente, deliberação aO .. reple.5elltaç}o, Sou muito favor da. de 1.959. ' . '
. ...
. iOl
o em.o.€-: bre li.lnites ,dOS. municípios afetadDs. \dlVlSãO ..d os nlUmeípioo .para. que me91 E?SQ."L.el Já tOl declarada rnCl). ru;ttcUi~r1U8.T~ TI 9e~l)'d: ~l.""e~e E" assunt0 aliás, de muito tnaiO'l' re- lhor defendem os henefidos receui- tucwnat pelo Supremo 0 Tl'ibUIH.l (Re-

t'{,,,,1

·M~niCi'p·al. .' que es~tpula levà.ncia,

A audiênd8,

das. ~âru.a1:,a3 dos. da ·União. Q\ qltals de' maneira C~l1:?O Excr.aO~'dinárfo 11 46,909 -:: De-

í>j;'Ol"p",raçlí<l ~ tel'l'it6!"lo a mu- Municipais intere&Saci.as é, po18, lnCJlI..... m~lS ef:CR2: chegam .a êles-'oom essa c.l.Sa~ do Tdbunal Pleno, DUULO ~a·
d' d tl r '
_ pen.ib.vel, embora o ~e\l J).l'onunCiamen"'ireUlUll\ç,tCl.
J!'-stlça. - Suplelllellto, de 9-5-63, pa. ..
!r:s!e~'~\'i: ~ bp nã,.o ~ Vincu.l.~.tiv-õ 1>dr1,\ a. ~S4f,nlO Sr. M1ni~tro HahnBmann Guim.a- gms. n9 267), \)or contrariar o .pl'in..
t.;m~~ J\f) ~~, ~i\ .~ ~Q,. _ '.. . "
'
.
.., rtles m.sta-m.o.; (!om. maia de M'~a mil cí1!.io do. 1.Ulifornlid.'lde t'lo !;r:,u.jl.~~.

Quinta~fE;-ira

=
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A posição dos responsé.,l'eis por eS'in",,/ O ·SR, JOSAPHAT l\-L'\RINHO interpretações, enlbora ':lelos me...m~ P.CJis não,
,
O Estado do Espírito Santo,.r;vm
3 _ Qual a produç.1o de gasolina, ju~tificada COmo de defl.-sa.. do er~rio,
o Sr. Padre CaIa:ans - Tôdn as
1\Uldamento dM letras a e b, do ou- que-rosen<2, óleo diesel, óleo combustivel, co~corre para estab~lecer md.a:;eJavel véze~ em -qu~ ouço falar em eX~~T,;l , ..
missiva ccnstitucional, recorre extra- fertilizantes e asfalto no mesmo perí.o- chma <te desentendunento e de re- mo da direita fico sempre me pCL~un ~
ardinàriamente de -uecisão do C. Trl- do, bem como a produção dos dema:s 'Volt~.,
tand:>. Porque SOU hOill':.n1 qae i:;2;.n:'
bunal de Justiça, em turmos Rzumdns sucp-ro:iutos?
~J.o é êsse, obvm.ment.e. o 1?Dm ~. pr~ combateu o comuni:mo n) 131 ~,:: 1.
(US, 76 78 e 84.-88), que concedeu se4 .- Qual a produção de lubrifican- m;nho de »reservação do mteresse ~Il- E' uma 0;.8 ;'J~'0 !üm:óflca, unu c~;;
gurança, a J[io Zanotti - Café S.A, tes e parafina, pela petrobr~,
no bLco a tlllhar e o Con~r~ Pl'cc1"'a cepçio c..::srl d:J. vida. X_o <tee:,.')
paTa ex;mir-s.e ao p;!:gamento do adi- m-:,Smo ano?
c~br atento a ocorrêncul. ae tal Ot- concer7ôrs 1.llli8.:.alis~as da, v:~.l, Z'
cicn'il de 5',~ do impê-s-Lo de vend3s e
5 - Qual o volume e o valor das d:ln, porque elas corroem ao dC!lIQC:a.- P.U 1.1:11 (1.u"~t.:o d::! &~n<:l!Jilida.'i~ i11cor.slgna.ções sôbre café em grilo vell- impc-rteções de petróleo bruto, ga.~oli cla e destroem a pa~ saci:>!. .. ...
tel:c:u..ll. ranhO-me n rp::;.'iir,.:\O w')
dlc10 a uma firma, do Est:tdo de ajo na, quercsene, óleo dIesel, óleo com- , Vamos ver, portan,o, !!-::t Q,d ... m de grJ.uC:c pont-l~ cc o l-'upa Lo Xli
Paulo, para substituição de quot.a. de busivel e outros subprodutos petrolí~ ldl>ia.s das pres.ente~ com ,12 :1.;6e'l, ~e G"u.::.ndo::- H:J.1:a f.ci durj):nent~ J.nlt';l~
expu~'go dê~te último Estado, bendo í:ero;;, em Ul~3?
c-s trabalb'ldOle:s que l-d&;t ,cem o I açL.a p.:lo COln.:aiEmo J:'sfôr';,Qs C;'I.5de 13% o refl'eido impÔlto, alegando
6 - Se houve, em 1963, imp:Jrtõ/(ão chUJn bo t~tra-ebla na Petr~, 1m" rc- , tcls rcr..g:ram e eLe f:·ei.::~s tira;.llD o
a illCOn'1tituicionalid:.\de do arL l°, de asfillto e no caso afirmativo, qual ce bem o tla.tamento que a lel lhes ga- o hábl'o e prc"v"m c
u
rante
'
! .
:> ... ~
'ro p."~"''''~ ... )r-.
pa,:,ágrafo. únic.o da lei estadual nü o valor e o volume.
SaÚ" das Sessõe~, em 4 de m_1~ç~ dn! bLCas; ~a .,~;,fe.s~ ~l-_ civ~1~:9:io o'::i; en-mero 1.434, em face dos arts 19 S 50l
7 - Quantas turmas de trabalho" e
! t?-l ,L!)_ru~""e I L:.a, L'liLl
<:ID'.. a a.
e 27, da Constituição Federal.
de pesqui,sas poosui a pe~robrá.s em 19tH, _ Vasconcelos TÔTres.
. 'dIt.lúura no BrrlS:.l c nem por J ~_, ') fi'~
2" A cJrcustância de ser lucrativa campo?
O
SR,
PRESIDENTE:
I
p~"i'ece que CIl .s~ja homem de d!;e,ta.
para () comprador a aquisição em ou8 - Qllais as po~ib:lidades petl'OlíOs requerimento que aC3bam de! V, ~-m." nat~,:al.."1.1ent~, U2.0 e:s\á, se
tro Estado, do café distinado rJ, qUJtJ.. feras d:) baixo Amazonas e se esta rede expurgo, a fim de substituIr o de gião está sendo estudada pol' pessoal ser lidos. não de:endem d-e 81Y'in,_ll'ef~r.ndo a m,~!m po-s~oa, m'lS, 11".:),
n;ento, di.scus~ão e deLlbel'aç"-() do, hC'~a: me Cl"~~l... dr? cJ:-ntl':> do ,~":ol,a ..
igual" quota em Estado' onde o toca.- competente.
-f'
~
P,enário Serão depcis d" 0'1'011'(1- m!,;nlO do D_l,Lt~c o Pedro A.le... o, ,10
lidade do café é de tipo exportável,
J ust ~ tcaçao
' . pela. Ptcsid5nc:a,
~.'
I p 'e6lden' e de m"".l P -t'do o S"
c
.
dos. despachados
~
,~
.... aI J ,
'- ,J.L .
não de~fjgura e vende à'a. mercadJ.~elos vál'los aspectos que a econo- (Pausa).
! Pmto, _::Idos estal;JOS numa. 1T"•."nria como fato gel'ador do impOsto res- mIa petrolifera encer1'a, ê da maior
ela democraUcQ contra a escravl~"'ç.;O,
pectivo. Assim sendo, um acrescimo necessidaqe que 0.9 pa,rlo.rnental'es se
O SR, PRESIDENTE:
contra a marxisti!3Ç'ão do 1'a15, Sei
ao tributo geral, incidindo tão so- __ .antenham rígoro.samente a~ualizado.'
A presldêneia. deferiu h03-e as te_ tazc-r di;rzença :" .. quero o~, melhoi'a.:
mente nessa traus.ação come-rcial, ql~~nto aG:) dado~ da produça-o do pe. querimentos de informação, ap-resen~, m~ntos e ~ ;ref.,_was den_~o d,o res
ConstitUi uma discriminação modifi- tlOleo, s~us _ de~lvados e subprod~to.s tad-os na sessão anterior, de n~.
peIto ao dl:e:to natural e M h~~lda
oadora. da W1iformida,de tributârla, a-a de:!: sw: llldustrI~, be"m CQ~O às 1m:" e 23, respectivamente das Senadores des de~ccratlca:' sempre ",strJ.~1~,iU . ~
me.smo tempo que onera o produw po taçoes de taloS m,,~dQllas,
t Vasconcelc!S 'rôrres e Aar[i.o Stein~ colocaçao do p.oblf'ma em eXde ~
em razão do seu· destino, diSfarçan_
0. pre.s~nte
l'equerunento ina.ag~ bru~b.
1 esquerd.l.. e extr~ma-dir~ita, Ainúa [lá.
do, por ês.se mOd-a, um impófto de sôble algulJS. desses d,ados no ano .d~
Tem a palavrá O nobre sen.ador p:::uco". dia,s,. faZ:la
dISCUrf:iO no ~e
exporto.ção interesta.dual, São atos, ~9~3, o que ql$pen.sa a n~o ver, mal
JOSa,phat Mari'nho, p:'imeiro orador n~~_ e dlZla que nao aceItava c::-a
an'_oos defeso9 dia,nte da norma cons- le.s expllcaçoes,_
inscrito
dIVIsa0 porque, PP-rll mlm, .se:- CCh.U~
Sala. da,\) Ses1'o€S, em 4 de m a l ' ç o '
nista, n:tz!.sta, ou fr.scista é a m:'.:.nl:lr
titucional do art. 19, § 50.
O SR, JOS lPH.\T MARINHO:
coi~a, pO:s tc<tcs têm uma .só 1011[;e.
Ante o exposto, s'omos peto desc.) 1964, - José Ennirio de Moraes.
nhecimento do l'ecurso. ou sua impro......"Sr, Pres'dente, S:I.'s. Senadores, Gostaria, 00 momf;>oto, em que VO'3::a
n~s~s dias de agitaç!io e dzcc-ome-dl- Exa, está fezendo bl'ilhaute disLU;:.sa.
cedêncát se fór oonheciao,
1Brasília, 13 de julho de 1962 Requerimento 11 9 25, de 1954 menta, o Govem~dor Macialh:1e." exp!'c::.5ar o pen.semeut-o da res~lên
Evandro Lins e Silva, Procuraaor.Ge·
Pinco trouxe à Nação pal:l\'1'a,s .(te c~a demQclàtict,l, do Pa1s! a qu~ pers'enllOl' Presidente:
ral da República,"
independência, sem vaid;,tde, e de tenço e peJ.R q~l fareI quest.ao dB
l!: o relatórlo.
' Requeiro, regimentalmente, tI;! ottcie eou1lfbrlo, com firmeza,
L luW:;. como Já o fiz, c'Jmo padre qu.mNão importa analisar. ne' te lns~' do d""rrubamos R ditvdu.-a em nO"::.a,
VOT:>
ao D,A,S.P" para informar se estã.o
_ ,
~endO prOCedidos estudos para O rim tante, quvis as divejOgêncl::;.s pntre o ,Pát1 ia, ,QU(':-O lembrr-r a nome de
O senhor Minhl.tl'o GonçalVes de de equ':pa.tar os vencim:>r.t~ dos mê- Governa,dor mlne'ro e SI li Partido. ilwstre Íl,lurp. da terra de V. Exa. Ollveirs (Relatol") - Em !'a~e da, Qe~
'cos aos procl.1l'aàotes tio ii~rvjç() pú ... Não entram em linha de ccns...t({era,. Otá~'iQ ltla.UgelJcir.!. b.~:nguénl maj,s do
;:::isâ.o do suprem.o, em caso semelhan- bUco, como, aliás, se procedeu com ção, mesmo, as circunstünci3.,3 que o qu-e êle lUt1U na resistência. para ~ . . !Sposs~m fazer ou não· candid~to â tentar- os i~eols democrátlc~. Pode
te. não conheç{) do recurso, pois a os engenheiros do D,N,E.R.
d~eisão do Trib •.maJ local está conSala. das SesEões, 4 de ula rço de pre"'ídência da ReolibUca, t:s:es' doi.'! s(': até conslct€~udo um IUl;Íl'tIr dzssaB
fatos rfio secundiriQS, e-rll faco, da reivind.caçõClt profundamente cr1s~J.s.
ronn~ Constituição como a infierpl'c- 1964, - Aarão steino1'uch,
expressão maior d,e ~u prcmmcia,. se.ia. bOI'l'l'.'el. dizer.se qu.e. Otdv~o
taffics.
menta. que se traduz na fi'~rã-f) de MaD'3'alJC":ra 101 homem de direIta, um
RECURSO EXTRAORDINARIO
uma linha p:;:O".{reasista. pJ.rtld1..r'O, rcaci-:n_fr!o, p'Jf ~u.sa da pa,~xã.o que
Requerimento n9 Zi, de 19M das
refol'mas nece.<sã-riac.s. sem D1c~ pun1la.. nos seus ,iJ,:;;.cUl'SOS.
N' 47,152 - ESPíRITO SANTO
Sol:'cita in.lormar;ôeJ ao Poder ção. conttldo, da exacer'.n-;ã0 Cl"e, O sa JOZA? lAT UA..."1n~"o
Recorrente: Estado do Espi.;'1to
Execut!vo, através t:!o MinistériO e-:t-â, p:-t'l·'.td!cando- o d(>~envcly!mfn~ I ~
.' ' t - 1-, , , : ~ ~l\ . . . ~
das Mmas e EnergIa, sCrbre pa-. to político e econ.j:pico-.::-xial tio ~e coro e ,ao, s;n,:.s,~"?' ""•. P~e .. l ·
S.'l.nto,
YG.mentos de percentuais .,.ela.tivos Pai!'.
«(ente, que o~. to':.aJltarlo~ de um ladO
Rr:::on'ida: Jcão ZanotU _ Ca t,~ S A
à in.salubridatle e à periculosidade,
D:z o Gov-emr..dor M::' ~:h.:rs PIn __ ~ do o?t.ro Ja nao podem ouvlr lieus
(Ajv,: Geraldo Vieira).
aos operadores do chumbo tetra- to:
;unpxoperloo.
_
•
. etila em Mão no setor industrial
D .... ~ .... -A~o' ... ....,"'nt· Já n~ se ou'
DEL"ISÃO
da petrob1:ás.
,1'DQls grandes, rnaT-I"s pr,e:TI em I '; a '"
\ el':'.
.....
1'u:;co a pa.z c a b.tn~rd,a:dl! d~ nc"'~ 11 ... 0 tv~ a }~n::tUll1j,,~~ d . . expenCf'~? cor..st.a da. ata., a deelSao foi
(:H:)
SR.
V.o.SOOK\J.ELOS
'feRRES)
pátria
na
conjuntura
1'I,tnal.
São
m:~tD,~
~o
J
....
J~
te
n~
têl:rl05
em
que
3, 1..::. linte: Nã.o conhecido, unâ.niJ:n..::·
Senhor p,l'e.sidente:
~l€'s a miltv'.ã'J rnan~e~l'a e' o n~eln"tante o fazemos, ouvindo res ..
ner.' ~
radiealisrr!o "!,C'Ht!eo S?'?lUldo 11. pc:~osarcente Q Eenador 'Padl:'e Cala'"
Prc:':':!ncta do Exmo Sr. :Miui.:.trc
nh~s ft.<<;C:;J~",n':!is p,ar91,"bl.s. e-s.fi:a.s z~:s e lhe ~o~ece?do o direlto de
Requeiro, na forma. r~ental, seja
:'n:"!' C Jl.:otti.
.
duas doeoras "'lO-rtai,! mlnam o t~.~.n.ar a. Stta, dll'etnz. Mas o côro
R.:!.Jtor, o Exrno, Sr, Ministro G,}ll_ o:::l!idta::la ao MiniStério d3.3 Minas e
E:ne:-gia a .<:eguin:.e illfol'Itl'lção:
.
ol'~alli<;mo ela Neção e atm":E'-m s;.nlJ!tO _ c';::.le la fora P:-:ftUl":Hl a v;~a
-:;al \.~::, d~ Oliveira.
a uma v ru!ência Que, -em Q~eve da N;:..çao. já rep~rc:1t:ndo no. cenal'lo.
TC!IU!.rJ.m parte n~ julgc.n:~nt-o os
- Se os o-pel'adQres do Chumbo kPDderá torná-la inC'ompatível com do ~Jn:;:';ss,o, tl'::''J q~!~r OUVIr, <";:l.1e,r
E:xmos, 5rs. Ministros P~dro Ch!J\"es. tra-etil~ em ação no setor industrial
a vida ie;:n~crát!ca,'" \
tUalc..t1far, qt1tl: perfurO::!.r, i.l·e.r agl'aGor..çal\és de O:lveira. Cà...TJ.dià,. ;\I!:-tta da Petrobrás estão
receb!mdo, além
.
! 'rar a ..ntl'::.n~'J.:.tcl.~(le d') Pe.is. Nrsse
Filho, A=y F~'õl.-n~ e Luiz Gano~tl"
do percentual garant~do aos que exeDeip01S" de, outr~s C'Jl).S:~l;.~.ra?o·.'s, prop2'-.':_. nã.o h~. qUa d''i~ln,!u;r e'1.tre
cutam t.rabalho CO'105:derado insa:lJbr::.
Brasília 30 de ma'io de 1953, - cntro p.el'ctn~u~l, i-elatJ.Yo à p.-~l'i::ulosj p..ssevera eS"e lluc;t.re b.~ 'il. pubhco: 'os q~e, na w·e.ta, e~tt~;;:::la a sua real/O radicalismo é de t~l menta, tção. ne-j.a:':;'o re::::nill;,;, cc~den.x;:do a
Daniel A~rllo Re's. Diretor da BIJl[I)- 'lc.de.
....ee~ no exerçicio tia Vice Diretoria
cheg'ou n~ Brasil a extremo;; t~-o tudo e a tojos em :;:l.C'c::e d'} nn.l-co ~
J~slWccção
ültclel'át'f'is, q~le lI-de-!'es rcspo.n- mun":s:'1o, e o~ totaJ.1tál'ií?s da ~s\!'J,,"da,
5en:l,
Entre os mais import.antes deveres
Mvels d2 a:n'JgS ns eo:rentes que l'efO"mtIU OS ooncelt'O'S 1a O~d~m
O s.:t. F:"...ESrnEr.."TE:,
do parlaD'lentar. na defesa do int:rêsccnsidert!!U todo,; Cf) e:brç-:s dos da-n:,cnWca, p.rll'a :St.tl-<lr ._C3 seus in,"
Es!.à finda a, leitQrn do ey.p~ientc, se p1.Íalico. está a vigil&ncla em tJrn'J
dernocre.trts com::> uma f-:-rma de tel'e$Scs condená\'e.;.s,
S6-o:e ti. mesa req,ueri:nentos de .in- do c-:1mpr~me:::lto das le-:s, de tôdas as
a~illar -o ;aqlcal ,~mo a,d'.:crso,
Não persQb.alizarel, pois que entcn ..
-:''':'m:ções que \'ào ser lidOSi...'"____ ,.#.le~ e. em particular. -das ~que asseguA InC?:npet.en-c:;e. a palxaO. ,a do que um dO$ l1:l.2-1es dos dias atuaIS
ã!TI aos traoalhadores certos ct:reit?s
br-:1tah'iade eXlStent.::s nos fioiS e.stá exatslllellte na tr~nsplanta.ção do
São lidos Os seguintes:
relaCionados com o tipo de ta!'efa que
lados dao-;o:;e a-.s D?á05 aara com.~ u:-ande ctehate ideológico para as d1tlee'Jtam.
por um oôm s1n!Stro.
1"€"l'llênç,jas pessoais: '
Requerimento n9 24, de 1964 Infelizmente, as 1eís garantidoras de
Sem dúvida estas palavras retra....
Tetnos que respeitar ÀS diveJ'g.ências
-detennínadas
vantagens
financeiras
Requeremos à Mesa- .sej-lm sQUcita
executantes de trnbaIhQs conside- tam com fidelida.de a sit-t.aQ:'Io brtt- à{'S ,oomellS de pensamento ,cri.:,tão.
óas à PetroIJrt.s. atra...·és do Ministério aos
insalubres ou -perigosas,. nem slIe'ra. Entre OS extrE'Dlis~s da di- comO' o Senador padre Oala~ans. como
-das Minas e Energia, as segu:nt.es in~ rados
'empre .são obedf!cidos no BrMil, par- reita. como os da esquerda, formou- 11.$ dos defenso;res do ma.I'XiSIllO QU do
formações:
ue preva.lecem em alguns seto.res de se.s Um côro Einjstro, tio sinlf.tro que (comunismo, pO:s que jeutro da -ordem
1 _ Qual .a Jlrodu~ão bruta d.e pe- oSSa admlnistroção pública ou em- êles já se não ouvem reclprocamen... democrática há um campo el'tenso e
amplO, dentro do qual tõdas ~ cor...
resal'ial, lnterpl'etação que desvir~ te.
tróleo, no pais.em 10031
O Sr, padre cazaz-ans _ Permite rentes devem manifestar·~~. ll~a.. (llie
am ou neutraliz.am o efeito da.<; di~
2 - Qual O número de paços perf.uV. Ex:} um aparte?
o povo 86 ju1n--,,"
redos pela petrObráS, em 1983, discri- t s leis.
~os

negativos.
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DI.4RI0 DO. CONCRESSO Nf,CIONAL
.. .
.-.-.-~'-"=-=.
c.

1.::<'_0 .som~ nós, OS combtltenLes, QU~ J;.ceitrHl"lDS .as reformas do .
de/f,~hv:> riCo> Ju;gnr. NvS SOWL" p.'lr- r. 1 ..-,." 1 _
Sr.{}"

.

(Seção 1 1 ) . .

Marco de 1964

:!.-.- - -~
Joa~1 ~ dc:., ~acrlfJclos que a djiadura n
.
•
.
teq ri e alUL'he Jil'r'lda;; a lutn l,\;"s."{J! '-'CUI .. l v, 1 <) todo, mas em al.,umas 111!p' s n nda e~to.J·am
,.
d
.
os
j
obra
de
g'lande
envel'<Y'd,dura
do
o
d'" ~r-" fi em"l'fs':;') '='ct"o ll~-"O ."\"n;· .... ,n~n· IIIJ9.l'te\ porque (~l{' nuo é dono das SeO'l.; Ida.' G"&.llde "G' 0"
epOls da ;Jnrnde Pontíf,ce Pio XU ql'e 'POU
•• ,--'
"
<J~
p'""U""""
I'''fo''r'''s (:-0 1fi . t, 'h d ' I ,. , . "
•
uerra. a nlVelar c l' ;
l·d
,,tu, 0 li udc.,.<,u de no!;;;:,as idéiss cQrn L.'-' • 11.,:. :.0. ,os ~1C a ?s (e allel~ <!s
2$qUf:'1·da.s, corn o ro ôsH
o., lt.m 1 iJ nrstn Cusa nLás um
v~, "..: -,:~Ge, CO!H ellel'g.a, ma;s ~em que-! ~,r.;>las
t<lc~!IÜU·I~S
.. ~Isto .:~~', ~,~I:·cce!'w. j Cc.nILllü l' a op~nifio ÔO J;J~ ....
o de, pr~Itw~o qUe foI. o resumo d·:ts con...
b... ; :éjUe.a. 11ll.l1a de educnção rienw I-:::ad ve , P?lS o pt() . . . ~~,~)~; Ü\;dve .,,~~ 'dC~lO,-1 L::l~Ü.l:·(I_'';;<;! qu~, já \iqu~le tem'''' rC:lênc::'1~ dos l1l!elet!tlru.5 cató!;~os
,,"' o SOLl fi ex.p.Ci:>s~tü
a .,,\ "d.:'. B" 119.0
~
"
1-' ....
1m celebrl!
"Semnuus ~ " " d
C• ...;. ~H 4U\.- a,,,segura a to d ~s, como h'HOS"O di"cQl'd"r de ur1 P1'{)'c'-hnt" tit;,
€.5I.Ctl, em eqmvoco.
t!J.uondo P"un
'
: • " .. ..;OC,«lS
.e
, . ,e concclour
l . , ,'.
'I a cude'. n d
'
dlque
f Dl
n'l li . o dn ,
p,'c;,' !l v'·0n5 t ~ t,·,
uçao orden [I ,fi l'h
l",er· ,....
num r.~"ur.'o
em on{.\"O~ i e.x-<)
~,
.,,~,
epOJs
e qUinze (IUe Ça M'
. ,...
"'- .".
,',-:~
·'c
,,,
.
.
,
'
N"'t
'
I
,,'....
..'"
11l€::'C'
de
~of"im<"t
J
.
za
e
1
l~e1.a
,
que
dé'V'.:l
ser
ll'do
ti <lu,,- .. ~ pcn~",mell,o,
....., e ponto m ,Qu<:'iro den::al' ctar'o o meil P2nsa~1 b"i.'·
i:>'''' ,0,
()3.0 Man:;a-, p(,r t d'~'
;. 1
<
",
,
Vll.'Ju eu e dl\'e:ge o Governad-ol' Ma-I hlento l"'(I~'I"\Ue acho qt1E' bl coloca~,l< ,tere OPOl'tUnJdade de a.s.sina.. tãos °d"~Sn'tPrQ,?C1Pr' fln Dl e;:!e peJOs. C!'!~,
P'
t
d
b'
S
d
P
1-"
'"J
UIl'
1("('
cc-nt'l1uo
h
I
'
.,
e
fi
,1',,0" é !;Ilil C,) ml"ena
ga'JJ.u;:.:;
m ~
no 1e ena. OI' a '~"o
do prOblenl"
e' nlll'to
pOl·; .... U'·,
omem de e~1'0 muno o
S <> I'oS"em
o
,~,
~...
, , - ''=>
,.
QPcrf/" ' . co .,·Va
'ap l'
'oaao', t
dr::! Calazanr::.
para a Nar;úo, Em 'gerul, tcdo co~nu-';:
:" m~s qu"" Com tal declan;.ção : dos o~ eo~c"'it~os d~ "R'"
S 0,
.
,.
'
,,1'
,
1
1
nJ)
~t
peru"""em
o:s
('
;
'1
j
'"
~
,\
,I
um
\
a , l~f~:lr.n~e.nte. ~o.oc~\,? p,·üb~m~) ;'.:'3 ]~m 'se eXll;t;,ssem os ons~lvac}o-! lTffi". e mai~ f1ir:Q~ C'5 d~ PioNovaC;/:uo que nem to~o,." ~e\'em ou que"'::f5:
xn.
rem su:o:telltar a leglümlducte do mo .1 c:e.:'~ modé! p_la qu~ 1?3.,('(~amos l--:ta ta~ P-orq"" d'
'1
CO.l1un.s_ 'honlem de mt,~llgencla lU 0U'"{I.".te
·"n'n.' conluulsl. "<1"s e· p,'ecl<o no'Ltanos, So,nos mIn11g0f. do reg!lnc 6. c·~ ..., , : ..... 2'~.'ee, a esquf't'da nu "Qnadru"'é"'imo AnnO" °c" "d·"·
~
~''''
~'I'r.;;tl'lla J
f"ll C h. .l
Il
o~ P '
,"
.,,.,:> lIül alCO-ll'lS que \'Ij."
d"
• '=>
n.,
",S
'
combate,
estabelecer as llmitaçófS e '."j'~' ~o - .~\,1"
co 1O"n.~ Rl~:~. v,o;e,,'; a'Ô verme'lho 'p 1" ' « .lla .. o. D:'o!}r'\~,Enc,clica3 (o P"jJÕl P'o XII ~
"""
;
~
ce~"ilra6 D um ,sa~t1lte", da RU~~H\, e o n .. 7.I.s.n:> 1\',-, .,~ ., '
~
~ O. l~ .. O, SC."::;, r::m vanas Qo::unlcn{:t~;-~"<:
as UI.,~l1~.n~çoes n:,. .,~'"
,e
ientalltc. de. um momentn para outro \;~~',~ \.l e:..qu€~Çt(l f·Ji Mal'x no ':\11[1. '1 u:.· '''''1 "r:e'íou es..;9 . ;:~~, ,e~\ qu~
lado, e p:ecls::> con.. :de~al" que, Q ;Q-)vestem-nos uma cam,is()la d~ direi1n JlJ~~,-",t1 CO!1lmu.,ta .. como L~ão XIII ~!~lC~';,:". '" "fa
I.... :'" ...{. C.I) •• e e_"muni;~mo. é um I?!?v~mento .. umver~al, Que nutondr.dc têm êle-s pnra, assim na Rennn N{}l'.llrtoll; €i:õQueróu
'
'" :',," p". i i} <>.l.:,.J3., ~Ol~1C) nupca
e n:lO se7á o pohcIamento Intelectual f . ! l Z U ? ·
o iJ •• dl·e DU{::\,Jl!cn dn Ôrde
.~la, ",CC t .... u [1, de, c.:m~en'ac.I:?!'~t'3, m~<;
que .o extirpará da face da Terra, Grn
: Dcml11ics.nc.~ Il't ".F·~a '.
Ui
,0.'5 t l~a pC,'ill;Q.O dJ:WJnlCa. atIva, do D!~
~'s partidos go-;êrn:Js hornells ~ déle, O SR, JOSAPHAT MARINHO - j Quc1 Qn.· J'l~.;l"j"'~ H~'}1t~~' CC1;~d'O, €3- l'e::o nrttU!\ll. No seu dÜ:CUI<:O, V,
l'~ ,
! '"
'
1 Sr p,,"
-'" , «, l J.n, 1 el do F'x',
citou
do",
J
u· J
dj'l~r':renteG Que o combatam, mas que '!.:SSenClfi .
. 1,,;s~u8n t e, ~. o que em ,. Pf'n.sa~nE.'f!i.o' "le',,{)
cnt'l
.. ":
..ac71 C,,- fa:ques
(J CQ~bat.am não proibindo aos que
!lOme do comun:,s1110 n';;'<J EC faça j
• .
_'~
. o. CO.
.LJ' c"e:c e Jt!cquc~ :'vlo.rlt.Oll1: um. leódefeT!.clem e.<:sa tese Q exercício do di_j?Pt€,s..<;ãO sõbl'e a p~lavra, E::,sency,l. ~"~,~:,,. ,d!SC,nn:1U!\çÕes é que pr'€ci- !O;;O e o UWl'U,. jurista. t:!?!:·~'J,':n()n~
r
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e que os ,que ~~~batel.n o ccmuDl~_ ... ~~n. ~et
D.?:'qu~ hã efetlvP,., te y, E:.x~. 9UJS fazer' l'~lCri;;nc Q es..
PermH.e I ~o. ou dele dlV'll'Jum, corpo eu dJ~ m"n~e.:. en~le as~ fu~·ça:. de ~qlle,.rln ,!~e'~!~1 ~o !lun-~~ ~,nt(;:' tl.? l..'rn,) ~,"G;m
U
V, Exa. uin a a'::ote?
IVlrJo.' arsegur.em. entretanto aos c~~ ;-I1 :Ls que n.",o .u::eltam nenlJ.um :"b,la ~l~.:'lt.() Narllf:l em qUe ~am,
O (;;!.R JO~KPHt\T MARINHO - mUnlstas o dm~lt{) de debater, o d1- "'10l1mento ext~em1Stn. pOis QUE' Fe iJ~,l1 tt3,.Ü!J::lo do as 11l1b mr.-l·s. qUi
. ."",
;:'..
•
..
. 'reito de discussão, do C{)ufronto de! SI Uhln, can:o. eu e ümtos Que aq~i 110 dos fl.SP2ctoS da O'age{i",:-t do
c~m stOdOpaOd ~t~~~ázans
Agora idéias, corno ,ainda l1Á pOt1~O dec:ln- I J<> fr~eontr[lm, clara e rizoro.samC'llte !~Lli:L(jO eru o 'desrespeito aO Direito
_. r.
r
. ' 'a n m de rou que o fêz em Sfl.o "PrH11o, em um f ,-~,IO da. e.::quel'da democrática.
ha~ll~:::l. .QU9r:dO me coloco numa
nao entendo ~~ diVergen~l 'o ~ ma- d!i..::c·lrso públic{), o nobre Senador, ,~~ () sou lUt.egmnte no Partido So~ 'PUS,Çé!O f:losoÍlca. defendo uma reV, Ex" e mu. o menos ? .o.e
Padre calazáns.
I C,1h~;~H. ~ que pertence () Sel>ad' {ol'ma agrária, defendo urüa retordor do grande Estado romeu.o. porAliás num 1 v"o de 1963 um ho J Aurfllo V!a:na mas
no dI" '''n-''VJ~l mo tributária, defendo,' enfim têda."
QUe nunca lmpedi"que comunIsta al-Imem d~ pensa~~nto.crlstãÓ Jacquc~ mel1.o destas idéias poderí~~ diJ.~J.- f'.5S8.S reformas, porque e.-cho que tôgum se mamfestasse, .Tenho uma Lecletc examina"do a evo'Ju"ão do que meu pensamento se resum'~i 1 ,(iUS mecisttn1 .ser fe~tas. pois faz D3r_ h'.st~ria a centar. Deba.tI, ~n praga homem' no SéculÓ x....~, ent~'f' ~ outros ~o .ema ~o ,seu Pal't!.do _ ';8061': te dâ e.~~ê!lcia da democracia o (tper ..
publlca, com os cotnUnls~a", e par:,- con15eitcs pl'imoTo:os, ~aliéni.:\ que lISm) e L~berd!'l.de".
. ,feiçoamcl1to dos instrumentos dem()..
CO'I.)~~\t,Qm-se, 'Pois, os f;xtferu.'s~as' i eráticos de Qdministração" e govérna
, ch~gar a êste senado. fl;l pela Pfl_ para. compreender é preCiso coml:'me~ra. vez nesta Repubhca. o pri~ çar por escutar, A vudade, cntrf'- c~ndencm-se os extremismos' ma,~ ,do povo. sempre ,tT>~tl? d.ess e a~sl"n~
melro Senador que recebeu ~lm mi- . tanto, é que po Brasil já não se Que1' n.1o façamso t.'Onfusão entre nó:; nH~.s~ to dentro dos prmclplOs d? Dlreito
l1!g.o de votos. Debati em todas as compreender. pois não se quer oUvir. mosl' democratas-consenudores ou Natura!, portjue, ;,:e llao, tel'ua de repraça" públicas. ~ nunca impedi q"le Dat aqyêle côro sini~tro fi que se dem,)~l'ato,s scciali.,stas, porqlle ,na ,11.egar n.. mi;ll. me31U?; li, minha. conêles fQssem prolbldo.s ~e fa1m". Ainda refere o Governador Magalhães pln- feq.d<~ em que fizermos esta con_ v~cção f!losoflC(l e a nllnha formarecord9 ter sido c~nv:dado APara ia- to. E há o extremo entre as duns ~~ao, estar~mos destruindo o nosso I' çtl.o. Recentcmen.te. o' Papa pa~~o VI,
zer, em Santos, urn.a confe1'encia em correntes - reve1e-me a. divergência ptoPhO. destino dent:ro da ordem de..: em documenb dlVU1~fld0 pelo "O~SCl
que ccmu!'liEtas 'Participal'am: Naque_ o nObre Senador Padre Calazans ~ m~c ·~~lca.
"l'atorc Ro~n~no,". e 'que sa.!~ P~b1i
la or.9.siao, meu amigo, Deputado há os que exploram a dem{)cmcoja
TJ: Isto, nobre senador P(J.dre Ca- ca.do I~Os )01 na s
do B~asll_ ha (111
pela Eahia. 81'. 'Nelt;on Carneiro, ha- num lado como no outro, uns para ~aZaIlS, que rue parece que está fa1- tr:es dl<l.s chamava a t1~ençao do
via. feit-ú uma conferência sôbre o det"lrpá,...!a.. tentando conduzi-la ao .(tu( o dentro do melo brasileiro, mas ~lSPC'S p.ê\l'l'l 05 pr(}bJem~s d:: Amé
div6tdo. Então, o Bi~pO m.e c0t:vi .. oomu~iS!l10; ~utros para prejud'd.- fa.1t('nd~. t~~to que qya~1do se fala 1 nca ,~auna,~ r:ara n. Inf!Hro.çao .codara pa,ra fazer uma naquela. clda~ la.. na{) pernntindo que dentro da. em extu'.mL,t~s da d"relÜ\>l um
mUlllskl neste contlD~nte ~,. a~lln.a
de, contrária ao divórcio. Iniciei t\ ordem oonst.itufda se realizem as fe- ~etl\ iCJ{freclClo. como V, Exa, pode d? kdo. para dist?yçrlQ dos pl'ln.ctpalest.ra dizendo que não ta r-espon- f01'mas reclamadas pelo povo. Não 1nS~d~~ar-se atmgido a.inda que de- p;~ crist.ão s : Eu, fIrme n~sses pn~·
der aO Sr. Nelson Ca,melr.o, porque me refiro às reformas rtivi!'dicndM I ~.ar .. , .CDmo ,.a.gora o fêz, que, firme ClplQS e desejando a evcluçao do PaIS
, nilo 'ha.vía. ouvido SUa conferência, pelo GovêJ'no aDenQ.S. Desta;. umrtS / / s .'3~las j.dems democráticas e crls- tenho lutado e atu0do dentro do Se·
l:)ltavam~m~ elementos para. isso e podem ser aceitas,' outras tectisftw ci~' t ldeiSpeItet eníret.antc!. a liberdade, nado e f()l'll dêle,
não re.'5pondia, t.amJ)ouco, a uma. con- das. Refiro.me .ao conjunto' da.~ as- cut;cI~ os: bf, pont~ de Ja haver
Dentro da minha. lirniLação, defen
fêrênc'a à base de dados entre!(l'Jes pirações do povo, das neeess'da-des co~;un~t~ ,~arnen e COill os próprios do ~eSS1\ ordem de. principios e o res
na. hOl'R. Falei sôbre () matrlmônto. da. comunhão nacional. A verdade
r s.
peito a todos êsses flu\d.amentos qu
cheg:'lndo. depoIs, até o divórcio. é. qUe há entre muitos dos que se d(?1i~e' padr~ Calazans - V. Exa., são essencialmente cris.tãos. Mo.:
Est.'\ conferênda foi bast.ante per- Sltuam como conservadores, sem que
.. nça pala um .aparte?
que.ndo leV'anto a. minha voz
.turbada. Em dado momento, no queiram ser chamados direit.ista.s. os
O Sl:l. JOSAPHAT MARINHO ~ aqui concordo com V. f:S X!'\ que todo
,tlcêsQ .do debate, a;pl'esentou4Ie um que. negam as reformas, aUlda 'Que, Pois não; ouvirei V. Exa. com todo que ~efendehl um~ ídéía, seja ela co
comurustn. paTa 'P'A!t\etnaT dêle. A mwúw;" \"éze.s" sim'Jlam querê-1M, prazer.
'
mumsta 01.1 marX1S.ta. que todos qu
platéia n!io quis J)ennitlr. Ameacet. Porque não basta dizer Quê as quer,
O Sr. padre Cata~al~S _ V Exe
defendem uma idéia direiti.'jt;a têm
ent.ã,.o, ahandona-r o reclnto se êle O essencial. o substancial é })raticar vai me permitir mais êste 'aparté mesmo dlreito - é porque tendo s.i~
?l~o subisse ao pa,lco. De maneIra aros. que conduzam às refórma.s. é porque V. Exo.. desenvolveu lon o constantemente acusado bem como c
..Que pP.ço a V, Ex~. Ueenca. pttrfl, nlio prop:ct1:\r clr!!unstâncias que façam pensa.1!lento -Sôbl'e. digamos aSSi;, meus companheiros, da UniãQ D€
acettar !~o; !>Ol.~ a. minha vida M'· com que as Instituições eSclerosadas uma verdadeira fn<:{)fia .:6~io poli mocrática NacIonal, COlnO se fôss€
bUca. em São Paulo não é BlSShn. se tranSformem e-.m Instrumentos tíca. Primeiramente ~ não ~; ;intD - mos direitistas e exploradores do pc
'Aa;ora, a ,!:tltuação grQ,ve -por Que s.t1'a.. llteis e vitais a·o progl'e.-;.so e à feli-' ~into atingido pelo' discUl'sO de V
vo, Sou pobre, de famOia pobre, Ú
11eS!;n o Pais nft.o foi inlclnâ,Q. lJOl' cidade ,do povo.
Exil..
. ' dos lutamos para chegar no que se
"Squêlf'~ C1ue ,defendem a Democra.~ . Claro que entre as fôr('.9.,9 em COhl
O SR, J05.A,.PHA'f' MARINHO' _
ma,> hOje e sem dever nso.a Q nir
ela. 'Fomos obrigadoS ai pagar cem bate, tanto de um lado como do ou- Isto muit-ú me agroda PÕl~que tom.- guém. Sempre tomei posiçúo, CO]
:\)f'sado,> sacrifíc10s a inespomnbm~' tro. há homens esclar""',·d's e slnce. bém. e V. Exa. o sa.b~ eU seria in- grande sacrifício, na dete.."a de. 01
dade daqueles que defendem a. dita..
=- v
capaz de atingi-lo.'
dem democrática e da melhoria dt
dura. daqueles que empregaram o.~ ros. até dentro dos equívocos !l. que
O S
P d
tondlções do povo. Tanto as.<;lm qt
mesmos sl!:,temas. e agora ttu:e1'lII.rl\ ~tão s!lbmetidos" Não há, por que c',,, ,r, a Te CalaZlll1S ~ Já de- dou utna prOVa melhor: nesta 'hOI
tnverter a Q"'lest,ão. A~ór-a. que ha1a ~eneTal1.!';ar. nte.r;m.o porq~le comecei """ ·el. em dlscurso que tive a opor~ Ml que tanto se dIscute sôbre o an9.
homens de direita, tsm é verdade. ~izendo qUe respelt&V~ a inteira. ll- tunidnde .de fazer sObre ? princínio fabetismo. eu consegui, com a mini
Não estou ligado, nem meus cOm~ 1)![c~ad~o d~~~hrg~nClat' () que 1m. ~~h:~O~~Qd~, lq~andO, fIZ qu~S~ão IlnstituiÇão alfabetizar nestes qulm
panhe-iros. a. nenhum dêles.
Acho ã d
~e1m.en o da, c.arre..
e
._
ro
~ mml~a }lOSIÇao, ~mos_ cêrca. de três mU empregadl
~quisitf.:;si.ma essa colocação do p.r6 ç o filte n;uftos dos -envoIVldo.s no qu alias, nem ha.Vla razao de ser, 1domesticas e não custou um tosu
b!ema, que me parece tot8.Imen~ con o, J.\fas é preciso que não se porque até de comUl~lsta fui acusado ao Estad{) de São Paulo nem ao GI
falsa. pôraue a~hn Roe tomam tOdas ;eneralíze o combate para Mnslde- ~ p~ado, quero dizer com todo o vêrno Federal. E aCl'e.scellto IDa!:
08 que lutam pela democraeia. COmo ~ aS todos extremlstas da dil'elt~... Im )lm:.<l e a.cartame!ltlJ que V, Elm. tenho formado empregaoo.!J domést
d.lreitisf.ns e todos os que lut9.m a
O s~ PaJdre C'alazan$ - Perfe'to, to: merec~ que MO concordo, de eM, de CÔ1" perto de. vinte secreU
favor das reformas. oomo comUI1J.stss,
.'
. OSA1?HAT MARINHO ma. Ren uma ..com as _'llffrmações rias. e três ou quatro estão fazem
Nó~ Sôtnos também a. favor é outra ;." CÇ<lUO. também nâo ,,<;e o faça con_ do. emmente brasilei,ro Joao M-anga- o cláS'Oico, Então, acho que Uma pe
verdade, Que prec1&a ser dita. Esta- ,.I.d.erando OS que sejam vivos par~ ~em:. Acho que a.MIste. o direito_de .'!.Oa que tem ctmseguido realizar t
mos cansados de di~e1". Apresentei tidários das 1'e!ormRS OOlno extre- je~ a concepção fllOSóflca que dese- obra' ~ocial não mel;ece tlue fl'eqüel
11m substitutivo da Lei E'leH:offlJ, aJ')ro- mL~tns da esquerda.
a~:. acho eu na minha formação temente contra ela se atire, _ con
vl;\âo no Se.nano e Que lt!!e1i~mente, O sr., Mer/baldo Vieira _ Muito ~~~writna~if:WiC~ ~~mocraci~ -;- e.tiram contra todos nós, que discut
11~ obt~ve aprovação \l,IF Càm!l;ra. beln,
.
ID"J...
.
~~
o l.Sta .ll1Grl.baí- filas as reformas queremOs 1'1" f
Sou .!lutor de unia. ~í • l'e1orma () SR JOSA AT
~~ e eX3Wl mente por l.Sto não
.
,
,'
...." re o
B.srârift. .nó ·Sen~. (lOlYW êtft!rM com- 5;' J~"'4ntlivel
~N1;fO
-e.ee.i.to,·
quando
d~lQ,J'a.
que
.'.Oi mas, - a .pecqa.. de "l'eaci9ná.l'ios; -d
Que
p.nllel_ lOli!M':' ~~. ~ •
~~ do,
las'do
! .~t.s 1~: "'IJI!'a,·ds. 1'<110"" ~\hr.no. e 3Icr~ .. rel;;.18.s. poiO, n"",~ vidà. tem Si,
reito de alavra,
O' Sr. ~adre Cala:mns _
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o SR. JOSAPHAT MARINHO =-1 da vez qu.e um homem pa:s.sa Q de~l . Eis por que foi oportuno o prom~ ...
reação que pode tehder.11 l'epetJ
O que o dialogo democrático impoe lender .. ,p.l'mClp~lme!~.e n!l,ü~ ~ ..
Cl~mento do 9"~\'crn~d~r Maga~aes
no pais, a's suas expan~oc:: tOt9.\1
~ exatamedc isto que se consubstan- r den!ocl~ttl~ vCldn~t'_lfa e autenLcl., _~t Pmto. Como di~C, ~w ~mport.a. mdatánas" .
ciu no aparte do nobre Senador n~clllol'la oc cond:.ço::s IHrl. ~ 1'\.:1ç.o dar de Suas d"verg~nClas mO~l1entâ
Padre Calo.zuns: o sereno e firme loda.
,..
"
i neas com_ o seu ;P?..ttHiO nem" flval: se Não querem ver os, responsó.,,~,' p~
t:xame dos problemas, a. sev-cra e edu- ~ O S~. JO;:::-~PHAT ~'L~RINH? - I tem ?u nso cond.9o.es ~e aprc. cn!al.-se los desti.nos deste paIs, no âmbIto lf
ca(la manile3tação das divergência~. ~em toda :azao V. E::~. quanoo ~a~ c~\Udi~ato à presIdencl~ <;ia., Repubhca. gi .1ativo, a realidade nacIonal?
Ir
'ec'50 que se façam as discriml~ llenla que esse.'; males n?Q ~ao ap;;'U26 Com ele não tenho, pOI slD<tl, ( ,lpr?~
Temem estudá-la, a.naltsá-Ia. eQu~
n~ .~~ . ara que Os que sã<J realmen- do presente: Sem dúvida Mas (-J-:;-.!\ mJ,sso de qualqUBl: natureza. como naO donar-lhe QC3- problemas para reso.v~
t Çd
p '''t, S - democratas conser- 1:"8 estão ag:ravando, estfio altmnt;.llldo o tenl!0 ~om qua.quer dos outros que los.
id
e d emOClü" "d oC"ato prO~'e'Sl's'as ll!m:te.5 já mtolel'áveis pua os políti. Ee esta o Já apresentando, Mas o que
Coroo que êsses grupos, imbu os d
va p~~am
ores o lutar
em pela
'. «5manutenção
ti' ~.,
·li
'
'·t
h
n
'.le
-o
d
da Cos ruI tantes e para 3. comunidade a ~l1n Impo~ a ,como o~e 1 Q' na espírito fa,talist.a, aceitan o um d e te'·.
-"'~'.
.
i <: ci um' inteira. Já e.gorQ, o que se impõe
aceita o radlcall,smo, alUda que de- mmismo contra o qual nâo reagen
ordem l1vle contra os I?er go~ é eit' re que os mais respomáveis lutem "'-'18 fenda todos as medidas de caráter so~ es-)1e-r am que a tragédia. venha fi, S
ext~e:no e do outro, pOIS qu~.
'xa= éorreção dfs-e.:J exageros, dessa deEr. cialisla que estão sendo reclamaihs,.é COl'..5umar neç.te !)ais. Ou Utlvez. qUI
cLlsavel que de ambos, nns suas ~
mação dês"e rad.;calismo Sei no u-e r>uc se restabeleça o debate democra~ em havendo uma revolução, ou ant:
uerooç6es. emergem obstácu,:OS ao \s·~ i::ofl'eu' Otãv:o 'Mru;gabc,ra, a r !lCllJ tico cm têrmos cOlllI=!ath-:eis ~om O dela um golpe de estado, a rev?luç~
dob.'·amento regular
da l-Jda l1:lClO V. Exa., Senador Padre cala!i:uni, há nossa educaçRo, com as. eXIgêncIas do OU golpe de estado vie.%e Confll'ma
nal.
..
_
:
pouco se referiu
povo e COn.l os mandamentos da
t
d a uas rega
l!:::~sa:; di'.;cmmnaçoes é que prec.saO SI' Padre Cála""1'~ _ c: to.
constituição.
<) seu poder, pro eg.en o
.$ s
mos fazer. sem a Pl'€ocupaçao ~es- tiv€~e ··vivo pl'esen~~ h
. . . e I Je es·
Ainda bem que êsse pl'on~nciamento lias trndicinoo1s.
soaI de marc.1.r pessoas. O que lm,....
do Go"emador mineiro vai !lanhando
Pernambuco está em gr~ve? As fé
}Jort~ essenc:,J.lmente é
exame ~os, O SR. JOSAPHA'I MARE 30 _ a repercussão necessária. e .1á hoje, bricas estão fechada~., pela gr:ve dO
problemas. é a fixação das soluçoes I conheço bem seu p21kamt'nto e ja: dep,ns da observação de ontem C!0 operarias e pela
determ'naçuo ::i0
que JX!Oisam cria,. a fe1i~i~ade geral de ta tfibtma lhe fiL. justiça,
i Jornal do Brasil. e CC}rreio Brasiliense, empregadores? A ésses grupos pai cc,
para o povo. e nao ~ .f:l1.Cldode denSr. r~d~e Cala::am - Nun b::!'I:ouvando a d-cclaraçu'J acentu,? que não interes~ar a situaçã.o do gr~.l]0
tro do regime de pr:vlleglOs.
!íSSllno diS":UJSO.
êste debate exacerbado o pOvo e a vi- Esta.do do Nordeste, vulcao reVQlth'O
, :Ma.::. t.:xta.mente êste diálogo aberto.
O 8-R JOSAPHAT MARlNHO - . Uma. e a~evcra:
nê.r:o bastião da.s liberdade!". democra
flrme mas concedido, é ?ue não .se M",,~ ate~:t.c. V,. E..""{l.l •• f:.:::-e .n()n1~m,
"Somos dOS que racionam Que a t!CM' das reivindicações populfU'€E
e.stâ desdobrando no BrflsII, e à me- uma colleça~ mata<:avcI, J;~;nals persubordina1?ão dos interêsscs do que 'sempre foi o primeiro a pal'tl
dida que se d.efine~l1 n{ 1inha~ da ~eu ~ sere.l.l:d~je o.u. deixou de reI'
ovo fiO nível de uma polêmica -para a luta e o últim.o a retIn'.'l.·-sl
cumpanha pr~ldenctal, vê-se que (l ~mple o e.'P~:t:o abeJ to a U,p' elHellE'1.frUtifera tende a ccmprometer dela!
_
:)cl'enidade val de~apal'ecendo. Co~o dlmento a ..,{:',VIÇO do Pais.
a própria "-arte de milhões de paSerá que êsses grupos dirigentes na
o fenômeno se está proc€ssando. eVlComo V. Exu. o mvo.co1j c;.uero retriclos"
~
querem entender que Os t~mpos sãl
dentcmente periga, tal qual obsernl IcmJ)rar aqu,..lt~.s per aSSlm d'zer ílpO.s~
. és
darmo· velas àS nos,s..1.S outros? Qu-e as mass8.,S -polit:zam-se. I
Governador Magalhães pinto, a or- :-<)!dr~<; pa~avras dêle, qU 1nd:- prÍ'.:.Q
~? l~Wde <"I~noo::: at~tar antes para o tran!ormadas em povo, eX1gem satl:'!
dem democrátioo., E' que, em_lugar ~:p. 193J, logo apó,s a 9u~-:la do qo. ?a!;;?~~nto vd'o povo brasileiro, qUJ nã-o fa~e.s, desejandO gozar a-os tavúl'e
do dobate. em lugar d adiscussao, em \elUO Wa.s1l1ngt.?~ .LUIZ ... Na pl'~s .. o, ~o ~~rri ~a com a exacerbação das que 21 civi1iz.ação tecnOlógica lhes d~vl
lugar do confronto de idéias! o que ~tn~ o feu ett~lto p'J.lerla. e:~~r I ~eo...<:.5as ;alavrM e com a virulênc:a .do proporcional'?
.
se ouve. já sem di-1crimlnaç::s-0. é o
Ulo::: m.en~, ag~ a o
peld InJu.st.:Ç:l nosso rocedimento,
EsltS.D1os em crise. contmuamo
c.ôro, 51ni,tl'o dos que não discutem. que .sofna, cle ~e .c()~teve" pelos de-,I se r~tar!llOS o bom debate demo- em cri.'5e. Todo~ os paises que lutan
ma<: se dostroem pa~:onalmente:
~f~ ~~, hO{á.l;~ pubhco e.. mun". pá· crátiCO, encontraremoo, pOr certo, h?- contra o <',ubdesenvoh'lmento estão e~
Nes d1ver~as capitm,s. do Brasll. o ~,~ ~......... na \e ,a que de,) O: tItulo meus de esquerda. homens conserva· crise.
Que se í'stá verificando é que de tlm "n'
~ltimas Hor~ da L·~galldJde". dores homens de direita terreno co~
A 111"'- nH guerra despertou oS povo:
lado (' de outro fôrças extremadn!'; se '" ,re u roa COl1(!eJ S, e.screveu:
lUUt1\ em que poderemos desdo~rar o das nações subde.<;cll\'olvidas.
mOb;li:am. l">al'a proib.il' qu~ seys fld·
"Na: cena da vida publioo, pre- nosso p~tl.')amento .S~l "p;ejUdlC~r a Sr. Presidt te, na última Conferên
versar,os fal~n~. Mas ~ Isto ?ao e n 01'c.onceltos, I>r~edentes. Stlsce'p~.bi. conquista. ds:s reivlndi?açOeS po.que c"la Interparlamentar, realizada er
dem democratIca. Nao o e nem para
l:dade:s, op:mões, intel'êESe.:l, tudo luta. a comumdade naCional.
i
washinO'ton há poucos dias, os co
m.anter o regime dominante, nt'm
deve estar subord!nado a una
ft com êt".!se espirlto Que ocup~ :.. ment~ti'os erarr um só, os di ..-eur.::o
para trrmsformá-lo. :e:sbe é o camicausa mprem<>, que é a da Pá. i tl'ibtUl.R, nO dia de hoje, p3.ra. mamfe a dos represent::t.'1te.'5 aos sub<lesenvolvl
nho de fôrç~, dc que já temo~ t'xl'mtI', ia! Na. ductilidade no seu H::.'ViÇ'O.1 tar um vot.o de con~1'atulaçoes Óc:;JIll o dos tinham a mesma direção: pro\o':l.
p:os, que nuo merecem ,<;er lemhm·
nas horas das grandes crises, re. clareza, a. mdependenci~ come a' ue va-se aH. que os noss-r-:s povos, o
dos. Dal porque pare<:eu de todo
Sldem, até certo ponto, a pel'ie:ção c-qull!ol'iO sensato m as _!trme. CO~e ~l~ nOEso~ países vêm s·encto vítlma.s. I
oportuna a manif~taçúo do Goverdas. máquinas políticas e :1 .abc~ o Governad?r Magalhaes Pinto
continuam sendo vitimas dE.' uml-l ex
nadar Magalhães Pinto,
dona e a inteligêncj(l dos homens rigiu à Naçao.
destinOS fazer com p-Ioração desenfrea<1a, parttda de forl
Ainda ontcm, comentando êsse
de Governo",
possam oS bons
linha que seu parà dentro; que os no"oos pl)','(\!, sO
' ' ' .
'1 se mantenha ness. e .
'
.
p.r0nunCl{\mC'~to. o Jornal do BrnE esta sabedoria, é esta intelifT~mcla c
resça nesse sentIdo. para que frem vêm sendo anlquilados e rea
511", num, edltor!al S?b o titulo "Mê- e esta ductil:dade, dentro 'la ':~"feçüo'. es OlÇ~a~re o bom equilibrio do de~ grm.' lutando não ::ômente pela direit~
do. e CobIça", conclmu com êste COl)· que a Nação Brasileira e.'5tá exigindo se t res ara que se proporcionem M clr- de nã-o t.erem mêdo, mas também di
celta mU,ito preciso: .
Ille?t~ instante,. para que, po: l\OS"S~S ;\~l-!t~cias aconselhâ-vets à r~aIizllÇá~ não passarem fome. Não são duas d&:
';Em lugar da innação e de ra- paDwes ou P?l noss~ onllssoes, nao das reformas e para que "e pOcSS.n~ quatro liberadaes proclamadas po.
dicalismo compromissos de 00· levemos o PalS no caOs.
igualmente, por é$C camlt]-ho. aI 6~ Roosevelt. o grande palnd 1no moocr·
Vêl'110 e de reformas. Isto pede
O Sr. Padre
Calazans - Permit.e Çar tranqüilamente M elel1?oes d~ 19 ~r no da~ liber-ds:dCS demo~ràt1cas e qUl
im povo causado. sofrido e moito I V~ Exe.. aparte? (:4ssentime71lo
do dispostos os comba.tentes, . Q?~ Sq~ deu a vIda em defesa. dela<'" que f51
desencantado com sua elite po- OTc.don, - Sem ~u.vlda, foI uma gran· que !')ejam. a respeItar o UlllC ~aí~ eXR'uriu, lutando em favor delas peh
lfticn, a repetir erros sõbre um de pág1l1a de OtavlO Mangabeira Sa~ nunciamento Qu.e é soberano n~ pelo sua implantação no mundo?
vulcão"
be V. Exa. que, voltando ao paiS, a.tílivre pronnnClament-? do ,:lOV
A impressão que se têm é de qu
.
rOlh5e com a. mesma veemência, co- ~oto. OIJ:uito bem, mUlto bem).
estamos no OCaSO da Democr.acia por
'Mas já agora. e uma vez Que es- berta.· de talentD, eonn-a os erros co, SIDENTE.
que, se o povo está mobiUzad.o já fo~.a
mos todos s-ôbre êsse vulcão, é impe· metidos ne.~te pais, em discursos pro~
O SR. PRE
~ 'bre senador clamando pelas reformas, acê!'cu da,
rioso que mudemos OS rumos da luta·. nunclad?s .neste Senado, princJpalmenR
Tem a palavra o no
qllais vêm se pronunciando hã. mai;
é mister que retomemos o dIálogo deR te no úlbmo dêles, que merecia ser Aurélio V!anna,
de 2-JO longos anos OS nossos estadis
mocrático, ant.e., que o vulCrlO come- t'evist.()~ Lutoll ~I?- tal formo que che·
O SR. AURÉLIO "IANA:
tM, OS no.s.<;os políticos; se lá fora I
ce a expelir lnvns se é que já não o gou ate a consPirar para que a Nação
" l
oradOr) Se- povo mobiliza-se, desejando reforma,
está fazendo.
tósse salva,
(Não Im reVlsto peso ndores pena democráticas realizadas pela evoluçã.1
O Sr. padre Calazans Permite
O SR JOSAP
hor p"esidente 81'S, eu.
,
.
V. Exa. um a.part.e? (Assentimento S
.'
BAT M.4.RINHO - n
• Brasil inteire não pos."a OUV:l dentro doo qUMl'OS democrat-jcos I
to feito nesta casa, não pela revo!ução v!íllenta, o Con·
. em dVlda, Lutou como poucos o riR é que o .
do orador) - Acho lameIttável ês te zeram neste pa.ís, Mas, no mOmento o pronunclame:;
lo senador Josa- gresso Nadonal _ pasmem os pov~
tato. A grande verdade é rt"~ êle não em que se restaurou a ordem democrá- na tarde- .d h( Se ~xQ. COlOCOU a nOS- das nações mais desenvolvidasé de hoje. nobre Sena.dor. Pelo Que tica e que era precise transformar phat MA'l'lU o. tã'
",," ;eus 'd..-vtdos cego que não vê, surdo que não ouve
conheço de História do Brasil. uma aquela. planta ten
á
so ver a ques o n~
ra em rvOl'e rObus~
' 1 di merecidamente as não quer entender, não quer compre.
das maiores figuras dê~;r.e pa.í~. que ta, foI êle que, COm sua habilidade têl'mOS e ap au u,
ad
M':"a.'.
d
ã
t'
j"b
rlOr.reu servindo a Pátria foi otávio conduziu o ;::el] partido para UDie com~ declarações do Gov:rn ?r das .....
en er que n o es·a em ogo o .,en ,Ol
Mangabeira RecDrda-se trllnbpHI Vos1G ais Sr MagaUmes Pmto
João Goulart, o Sr. Lacerda, o Se·
pos çao com (l Presidente 8U1';c.:O ou- er "
u. I M '
bl'lrQ nhor Brizolla: está eru JôgO fi !iber.
sa Exa. da campanha de Rui Barbo- tra, que ha'l1a saído vHorios:) da Cam
Já eu lera, de o~v <?
an".3..· ,
;
8\\, a til'm~2''1. muitas V~2;% ouríssima panha contra o cand;da~..- c!. ~
- um pronunciamento semelhante num ~ade democrãt.ca, es~á ,em jôgo a fe-·
com que naouela época êle se referia &ições,
• <d
~,. opa- dos. momentos cruciais da vi~ bra.~- llcldade do povo brasll~ll'o,
ao GovêrnQ e aos desmandos. Algul!: que êle mantinha fidelidade leira, num dos il~5tante8 malS ttfl() Sr. ~osaphat Man;llw - V.
mas da.s suns frases est.ão n'l.S antolo· àquela Id~ia, àqu~le PTincípio segundo ceis desta pãtl'Ja:
m~ Pé~mlt~~f:IT~rt~A A _
l Lendo)
muito pr'azer
N
Com
gias, são (\.)l~{·eitos que pertenrem ao o qual todos os mteresses da política
povo. Quanta vêzes já o disse na te~ devem
estar SUbordinados a
uma
.
"Agora, nâo nos !açamo~, iluO Sr. JosaplLat Marinho - E' exalevisão e no rádio, mesmo na minha causa suprema, que é a da Pátria.
terra. No Govêrno de entã{\, OtáVio
Parece que não estamos atenL1ndo
Eões não tapemos o sol com a tament-e essa campa. nh~ de esclareci_
Mangabeira f01 foi
~onsid;eado o exatamente para a grandeza dessa
peneira, o momento qUe o país ment.o, ~ue V. ~. está çnceta~do. é
m9ior reaclonâl'io dêst-e Pats, acusado Idéia., Estamos admitindo, de modo
atravCSSIl! é de fato delicado, Di.s_ qUQ pl"eClSa ser felta oom mtensldadf..
vIolentamente, como um dos homens geral _ digo de modo geral porqUe é
se, há dias. desta tribuna, que o A~ hot;ten.<; esclarec!odos e re.;:pOl:~ilmais prejudiciais à Naçã.o. porque de~ claro que há exceções compreensiveis
papel da. minoria. democr!t1ca é veL') .~ta.o se deixando envolver pr-'as
tendia tóda.. uma. cone~Jlçã.o f·Uos6fica _ por ações ou t>or omissões, que a.
muito nobre, ao mesmo tempo, questões pessoais, O debate se de.'wia.
política. com a. fôrça, a c1t&rit:dade e luta se e,xacel'be, det,ul'pando, pl'ej)ldi·
muito rnelindróso, porque ae te .. sempre dos grandes prOblemas do paÍlt.
4} QultU-ra que tinha.. :Jt' ~ ~U8W~ can4p. talvez para. lSup11mLr, o dIálogo
mos, de um lado. a. infiltração co~ para os jntel'êsses de pe~oas, algumas
9" que &e oonl-ete :h~n~ iô- d.emOér&tteo. . ~ .:-.. ~-: . . " .
mu$&tft. há, do outro, o perigo da. da6 quais já ~t();S,
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o SR . .6.0R.ú:LIQ VIANA.....;. V. Ex~ 1 Cillbas que montem antes de tempO.
subdesenvolvimento, da. m!sérla que Os aquê!e grupo quo passava: esquâlidOS
~ão estou -em comício dé praça pú~ am€dça e tenta aniquilar ou qu,a~el a'Quê:es homens; mal vestido~" aqueu~f
t!lU l'?Z§O, é eX;lt,ament:.! ~t.o. crla...
mos wn e.:iL·:t::O d2 susp::·[ç",o perma-, bl!ca.. Não se:.:ei asusa.::!o d;'! usar ex- aniquila as liberdades fundamentais heme-ns; .. 'nClHe, ests.mcs !.ob a vara da S1J.Spel~a, 'p. :e~!ies d::magógicas, MM, quando do homem e do cididão daquele paíS. t O::fr. Pedro Lua.UVlCO - .Na ArconIO qJe ni.:1-;;'Jcm a-c~'e ..ü:.l em nin- pas3ei, há tc~npos, pela c:dade de VirRêC€.OI. éste (exibe) jornal da Ar- ~ntlna?
.
gLJ_~l, e p.:J.-qUJ n::lS cl4pulüs. partidá- gel:'l da Lapa, numa viagem que me gentina. E' de jl!uei.ro dêste ano. Diz':
O SR. AUF~LlO ,VI:.,NA __ Aqu.:
rias nin:;ué:/l acrêUl.8 e-r niO,?"lt-rn o trouxe Uçõe$ que ainda hoje me im- Aumen.o ~o ClMOO da vida. em dezem- no Brasil.
povo, q~l(! t{{;l'cd_ta -E..;:l si me:;Ulo, i'n.c- preSSi'Dll::un - qu:,s rilOatr9.r aos meuS bro de 1SC3 - 8,7%. A partir de 1960
... mal calçados, e.quêles homem.
b;l~za-se e, t'e.:;:;:n:':'o à vez cLlqu-eles j filhos o n05.!!0 PaíS, as populações do utilizoU-fie um nóvo illdice ,dO custo
P,Jis muito bem. A propaganda era
que desejam o uerramamento d.:> seu ~ inter:or que gemem S'Ob o P.êso da' es- de vida n::!. Capital Fed.!ral, toma.ndo- tanta. sempl'e SOO a garantia de que
.t>2ngue- hen~r-o.;o. aü::da espe ..'J, que o cravização econômIca _ e em ali che- se por iJase U:GJ. lGa% o custo da vj~ o amanhá seria diferent::!, e Qe que
bem-senso se aPQ~:,e ().', leg'>.::>9-dores !?~.~uo, deparamo-I!0s com um espe da considerado. _ portántQ. em 1960, aqu~l-e hc-je el.'a me:lhor do que c,on·
lw::.) que ~;:t2.s, nós, façamos a no:::sa, tãcUI.- que '"nda hoje me comoVê: Passou a lZ5.4',~ em 1961; 165,3% em tem, Que aqueles 'grupos llUmanO$ lam
parte" entregando ao Execut!\l) os umas duzent~ senhora.s DUr.,n v:a.zio 1962 e, finalmente, te:-min::Ju em 31 suporta:"ll1o.
imtr-um::n.o,; p.::.ra a realiza-.ç3.o QJS '""e tinha o, Dome de Praça, no centro de dez ~mbro ~endo 211 %. Em três 1 Mas, num daco momenw, abrlram,·
da pe'!uena cJó'ade, aproxilu_ara::n-se anos a vida na Argentina pa::.:sau ~e' ~.e-lhf:S os olhos, Cl.mo na. próprta Ale..
reionn&:;, _
,
•
_
Ouvi ge um parla.mentar:. o Presi~ cb c•.Lrtl~-oneta e enceto~l-se a .con- '100 paya. 211%. Um aumento de 111<;0,1 manha, quando caIu o reg me !itr.edente da Re,pub~~ca n&o quer reü~r. ver~a:
PaTa com.preender quanto está. a I l'Sta,
lUas, coisa nenhuma; até -se êle as
"
_
vida e:cQnõmisa naq~ele país, tQmanO Sr. Pedro Ludovco. - DejJO..<; 11s,
qUi?€sse, ;:;eria. intere~~nte qU,e.n.ós ál<?').~ue as sc_uhOl'as estao fazl~nd~ ,do-se 1{,.i! paar o ano de 19{jQ, o, níve} guerra, quandO tinham gasto uttl'-a-b ..
terassemos a Constltu:ção. Toda vez! a~:n,.
"
, d a vida dez nnos antes, em 1950. f~l. surd-a!
.
que eu ouSo ei!pre~sÕe.s ta:.s, estou f
Nos esta aqUl e~e~ando o d~tó que de 8,6%. _~ o ndice percentual maIS
"
diante de algUém que não quer .1'e- o ,Gover.no mando p 1'a receItar os alto Também foi_no setor alimenta- 11 O ~R., .A~IO VIASA - Vos ,a
f
'
h
1
p,
id
.
mlO,Uo,"
-'
: d
" d·
tá'
~_ ExcelênCIa -venflcou, como o mundo ln,
~r~,a Ilt?:~ ...... unJ.a... .-9 les. ente da Re~
'1:' t rj
d
O f' d
" çao, segU.-l.~ O-Se 111 umen rla, e W telto veri.ficou que a ouosiç;;ao """uele
pUbnca dIZ. que U&,O aoS- realiza, porque . .\l u;) morren O" s 10 e nOlS sim p:>r dJRnte,
,
',"
.
~
""'!,
não têm o.? m.strumentos e qne êstes ~a :t;rlorrendo., Deus ta levando os auEntãn, o grande jornal da. Al'genti- reg~me t'eI:~ tmu~to maIOr ,dO que 00
não cherut.,11l às suas máos lX>l'q\!2' n-5s JInho, De~POd,lS vem ~utr?d':'
na di:fj:
m~s s~ lj,~a~ ,1~a~t~~a~~. Se vo~sa
lhes- negamos.
- O rol< lC.() traz leme lO?
,
~,
_ ~bã não, num traz não. Ele
"A cai.'estla' responde a fat<?- j Ex'.' p~rnúte, VOu dar-lhe ma's d01S
Pois bem, vamos p. ep!!.l'nl', na fOl'jJ arreceita e des.pois nóis vai vê fi. meres pel'ln8nent~.s e fUnd~m?nta:s exemp.os. D~:ante o temp,? na. cl1t-a~
l~gislaliva, as sr"ID·J.s para, a cmlcre- zi.nh.a, m.as
nll;)guéin tem d:nhetbo
qu~ tr:l.dUZ2m a detel'lQflZfl;ÇS.o dUI;a-" va.rgas, o dÓlar estêve sempre
tlzatão das refol'm.?s. ?7'açam03 o p,~ comprá,
.sub.;~!!n~ial ~ n.o,st;q velho reg lIDe e;n t?l'no. da C-as:> dos 1-8 .. ZU e. ~té,
tes~e;- pt'ovemos o President,e ·da ReEntão al"uéin pergun_~Qu'
ec-::no,u11cO: ba menos casa.s e l11a- 2,) CIUzell'OS. NQ ParaguaI - alIa".,
púb!icu,. Nã~ tie as faz. porque mtlp
-.- E cc~~o é então? Po~ que não
15 P!l.pe-}; a '4.u~nti~ade, dpe ,ben.s de j~ me x:eferi . a êste assuu.to bâ. poucos
mamente hA um <Trupa que mio de~, comp,ra,m')
ser,'iço posb a Q.i,spOSlÇao do pC- dIM, uwn discurso que fiz aqUi - R{)
seja ref--orma nel~uma, nem_ feita"
vo_ em conJun4ó, tem diminuídO; teJl?po_ q.& democracla, li. sua moeda.
nem rw:1iw-d%l dentro da (ornalh:l de~
Disse wna:
. os meios de pag~~nt?" aumen- V1Vl&! .ayll~ada.. não Valia oada, Ag9l'a.,
mOt:rátcu, por processos demQ~-:átk';\i;j
_"
h
o'onl.-la. r.O r _
ta.m e, como con.sequenclU•. o.. sal~- que la. €-XlSte um regime du..l'{), um repor .. consenr;lmento, nem tão pouco e zeiro E ~uedGeu 'Ome
liJ c li
rio real dos trapa!badoI:es tem dl- gl~e fQrte, a moeda p:1raguaia ule,
llll.."'1[--o menus- pela v:Olência: .
.I! D 1:1 Pjr 0-'
,. bo.s l
Q a do
minuido~ segundO ptovam a.s es- mau; do que o cruzeiroo,
':;'1'
PresiApute d' rt -dA t
eus e:v u os anJ n
'
u n
t t' t· S
l!~ t, d ~L
•
laI. e: :'$ e QUadro l • com-preenderern- qu~ nio é Deu.s quero
a 1$ l~a, '~
onstlO SIt. AUR1!'LIO VIANA - Na enierá l~ uz .8. al~<l do cU?lo' da \l~dã, I leva OS anjmbo&, -que .$ãO os homens
o.~ uup",stos de consumo c in- tanto, nobre f..-enador. o povo param03?- que D.OS nao nos li;npr":';·;s'on:,~, q':1e mat,1n1 os anjinbos. q~e são os ,
t~em ~lma pesar'~ cea~r: n~u~niv~l . gu~io vive- sofrendo, grande parte dêle
A' es ecu1'lf'-,
_ \ gruwv...; 1.ominantes que nã,o compre-clde , tun~amen a m ldores Te'm, está em campos de concentração .. ,
m<> ,,.,P .' ,~~ c[l1npeIa.d~en~~aaa~t enJeram que precisam acudir'a êsses
,de.V!da, ao~ c.oll6l..ull
to'd
Í0, Sr. Pedro Ludovico .... _ Isso não
y.OCY llu,m _({ . . .safJo à ml.-Sena, Ut- to.r~ brasileh:os pa-ra que tenhamos uma
mCldenCl.a dIreta no CU~d'
da V ~·era lenda, não?
t Ui r..s
de
d
H
"na
e
à
pac'ência
d
'
da
Os
lat.·--o"J.nios
repetl
os
es
O
"R
;un~Lro
"," - Que o
pO"o
'_..
,.
e Wl1, populJi\~ão que se ia o retrato de um
'
. ..,
'enlizam
0...:,
.""
-"\,J!.
VInl'óA
m;sm2u-en::::c~-t paz e, -qu-:, por isso país pi'óspero, desenvolvida, progresmultos anos.-I-~. da.sqUt1:~t~iÇões do hPOãv-O PaD:':l-guaio, esti sofrendo?! Não
,
.... e en t u,s18$1l10 pela s'~ta sempre 9. paI ill
subde.c;envOlvllnento no Pais? I
te!i~ ~a l'evol~!~ão violenta. Mas, até ,·V'E"~ifiq.u'->mos em doze meses ja
F.stad~ e se te!ll dito dque os ,c~~
O Sr. Pedro LudovicO _ Sei 'qUE! o
ql~n o l'es.stll'a?
n.c-u'Q de 19t3' a janell'O de 1964 os
d2;&S~ '0f:go_CSJ-tas e e;sses, l~U~nor Pais é -su\Xlesenv-olVido.
'
n(.uanto <~.:3 OJassas popula,!:es so~
"d
d ' An
nos ultlln-os 20 ano- ;13.0 e
~ -"
O SR AUR~L'O
frem d·ria CCIl.'T:> AlI) 'to
..
. pí'. cent\la-lS ,o aumentj o custo \.La
e duz"nto mil milhoes de pesos '
' "
J!.,I.,
VIANA - Nunlini 'd'
"d-' _ '
el
Pa..::.qU:t-, VIda na Guanabara por exemplo: aliqu
.
,_ ca ouvi d:lzer o contrário, Na linha.
Bas'a1'de ~~ul.,·1(JS1~SlJ.l1..1. Jl-?mór~a, um IDe,e:i?ção; mais d~ 1-04%; vestuárIO,
O Sr, pêarO LuãoviCO - permIte do raciocínio de V, Ex~, então, demê-d-o- ~" tad ~ ~'Q, sem mallcH"", sem, rrtfll.:; de 70%: aluguel. mais de 85%: V,' Exa. um aparte?
veremos ser democl'atas porque o
"
."" Dl lU.acru,a. no campo lUOl'al- míveis e utensill-os mais d9 100%'
O SR
Jrl.1tLIO vIANA - Coro país mais estável no mundo hoje é
rl
eiueor~tma. mInorIa. de para$it~, 4e f-ftrmá-c:a e bigiene • ___ e mUltos me' que um~ 0,r..10C:tam,a. forte. bem .d: - G,. Alemanha. Ocidental:
ná"; é
:..I1l, .<1çlmes, aCU,tllll.r.....m for" .. nas e· dic"'me"t~ I"'"os _ maJs de 75%' ser- O'lda e talv€'z a'lt.oritárl3, como rOl a uma_ ditadura, a mais inst.ável a mais
et>ofillJum tl"S requ1htes- eXib . ' .
...
"""'.,.
~
'
'
'
'
d"f"
.
t
'
.
'
"
",
. lClO-nJsta::> viços 1.)~soais, mais de 60%; servi" satisi~ã'O,
_ 1 ICll, que em"Os, h'OJe, na Europa
~o .1,uXO o dolJhel'-:o que . J'ev~, ser in.~ l.ços públicos. m.a,í.s de 1Ü":}~~, Um au-O Sr, pedro Luq..0neo - co,:clul~_s~ - jusbunente a de Franco?
e,Itl;O !;l.D pr?gle--so do pa:s e 1,1&,) wen~to em doze meses de cerca
de Peron, é tne,hOJ' para.as f,man.ç:l~
O Sr., ped.ro Lz:do.vico - A A1ema ..
cfl~~a~.. _d~. luelOs de produçaQ e de 100--;<, no ~l.!Sto da \'ida!
u~i-oTUUS, .po:-que 3gQt'3, na atual st~ nha. OCIdental nao é wna d-emocra:-'
bem e.s~ar .
E o.t.o há soluçã-o-?
tuaç.ãó. pl'LUclpalmente quan~ o gO ela como fi. n~ fraCa. adillterada.
~manlQ5 e b.e~amos. 'porque arna~
, .
. .
~
vêrno fala ,....'"Obras ! lagartos de peO SR. AURE::LIO V1ANNA __ Vosnha mo'rerelll0-5 e o letn.a que certos
,As esta,tí5t:cas da BahW,. são, LaUl rol), é que se e.'l',á il"er:do na Argentí- sa Ex~. então, está lla linha: do nosafol'tunadQS adota~n neste País, O ín~ bem imprCSSlCnantcs. -De Juneiro de! na. isso -a. qU3 V, Exa, se refe.re, NIl- 50 l'aci'o.cínio, Também acho Qu'e esta
d}çe '!.o custo da vida acusa, senstvel 196Q a janei'::o de 196~ a alta.,do cus~o que1e tempo a- s:tuação era bem me- d:moer~cia, praticada dêsse modo, por
c: ~,:aç~o. a~eaça.udo a própr:a .sobre- da vlda ap_resentou est~ í~ruce:· Ali-. l h o ! , '
.
nos, Ieg:sladores dmeocratas, é umf!...
VlvenCla do Regune e as' libe_rda-des mentaão: 489,4%; habltaçao: 221%;
Tanto assim que 'Os i:tl'"asilelIos f SI- dem>:;'Cl:acia que dificilmente resistil'a.
democrá·ticas'
vestuário: 502%; bJg-telle: 440%; ziam turi<.>mo na A. .. g::::.... tina-: a- vida lá
,O Sr. Pedra ~U.do1Jico, - E' daro!
Que faz o, Par1nrnent{)i' -Xi.nga
t!ll n sportes:' 3IH,1%:_ ~uz e combus era barata, 1!:le.s iam -comprar mHO $R A.t:rRJtt.IO VIANA
M
d:e modo gen~.l; d,ebl?,"'r.-a, Se -;enUll~ tlvel: -i7"6,3%, ~~ cO.llJ-unt::>: 423,%:
càdorla.s e t,l'aí~ê-j-as paTa. ,0 Brasil não sou 'partidári d
d.td as
Ole. a corupçao, não. a.presenta 03 Eu, como pOl1tlCO e como Cflsta-D. Veja V. E..'tl. que é U!lla grande ccn- Sou partidário d~ e 11IDf 1 ~ _urRo
.me~os dç c~mbatê-la, de extetmJnA.. k'1, que m-e honro de sel'~ Pl'ot~to_ eJ1?- tradiçào ."
. ção no sentido d ~a J.AllS orDl~Em jnn-elN de 1963, reg stram aS ,nome do pOvo contra. esta. espol:aça.o; e
."
_ . 'o CO~ ".
. i e q'l;le a ~m-octac}a,
cstac1sticas. a alta do cust"Q da vlda €'s.~3, situação que, se ~durG.l·. levl'"/
O SR. _Au.UR~LIO V1ANA - C!e1 los Ou dellloc~ac!a" seJa. ~ra.1acad~ pech'Cgo\1 \'I l~%~ j~ em)an,eiro de o povo ort\sil~lro I:lue não d€Sejoa, der- W:V:'un~'a:!~n~á d!O~.a~iJ~!~~.
A qI~~: ~~~~t:e~~~c~ascampQ de
1904, a Fundaçao. Getulio
Vargas rarnar o seu sangue., a:J .?-erramam~nto
O Sr Pe!I1'o LIl(1..0'ViCO _ MaIS é a concentracão e nã-o cempo de softi:- ,USg; uIl,1~ alteração :'":{U'fj, 7~7':~, Só do sangue dos seus u'm.aoo D:uma ~:,-t~ , '·d d' ,
',.
mento Dizia-se'
Não h.' sa''''
em .; ;neiro de 19641 .
1 fraticida. d ecollS<>qüêndas lmprevIS1- lea. .l a "6.
- " , _. ~1,leis -té
ra a ~ unidade- territorial . O SR, AURl'1LIC .VIAN...<\ - O W' çao para a Itália,. porque .ingressou'
!" Q ~QVo culpado? Faz as leis? deste ;aís:a
.
ta<io~., como ditador, !rrlped~ o- dese~- no ~re~me delnocr.atlco. POlS. nO~l'e
Nao! Dil'.ge a. nau do EstaQ()? Não!
, volVlmento ~ naçao, cnando UJ11.a sen. . . d;:n, V; EXa, é testemunha. pQ;!:que
De_el'eta? Não-~ E' o culpado. da falta
Ell:rn:1:o..ern~se a~ cam.a4 que ,os efei- aparênCia de beUl-~.etar. _CalU, just~· tem Ido- la., o t'raball1o é .de to~~ e
de-.pl'Od~~ti.vidade da maioria das nos- tos desapa;recerao. C,e,:'tos aglta~ores mente porque o povo argent!.D.Q d.e:;.. para todes, O POvo esta eufonco,
sas
fábricas? .Nã'O! Nas fazendas? que andaro por ai so eXlst~1p. ~Ulda cobriu não haver bases de s-usteIltt::>- Note~s.e, é ,o paJs que E!.I~resenta, no
Tarobém não! E' -a vi\;!uU de sempre! e só e.w:J-!'ltl'am campo pJ:OP1CIO ~ sua çáo para QUe aqlêle .estado- de COlsaS qua~rQ unl"v:e~sal" o maIS pOd~oso.
Os de, ,agcgos pr'Ofissionais aprovei- agitação porque 9.? c.au,sas, p:'rnclpal continuasse.
.
:partld'O co~mlsta da. ~ur~pa OCld-en~
tam.. ~ d:., crisé e tiram delas p_artido, mente da alta do custo de v.Ida e ~o
V, Ex!). deve saber que é aSS-lIU qUf':_ tal e o .~egUD.do em numero do munpara as suas aventuras.,
subdesenvolvimento neste palS, contl- que as duadur: mampwam, .•.
dOol"steu:op' d " L "
,
nuam.
O Sr, pearo T~u4ovicO - Vou, dar1'.
e ro
udottco E wna
E o Congresso deQ1Dcnitico não age
Mas não é só o 'Brasil que '---está lhe outro .exemplo.
~
verdade.
demoe.ràticamente. E' lima. d9.-s cou- nesta situ9-ÇáJO, Se fizêSlSemos um eg
O SR, AURJ!:"LIO VI.-\l.'lA - Cmll 'O sR. AUMLIO VIANA _ Na
trad,i.çé~ da &poca eli qlJ,e vi-ve.tll,Os. tudo comparativ-c entre o Brasil e um licença, pal'2J term.1nar: ,
Tfália, sede do Papado.
Agir democrij.ticBrJP,ente é ser sen- pais da América Latina que num.a
E'!iss1m que elae. m.a...-,.lpulrun, VI,
O Sr. Pedro LtcdOTJico _ Mas: O
Svel a'Os sofrim€ntos: e às rei-vin'\liea- certa, época alcançou um grau de de- em· certa. épOC?, ne.:;w pais, num lÇ de -Govêl'no, lá, é bem dirigido. E"" Uma. .
ÇÕ€jl ];l<)pula~.. "
,
semúlvimento maior que o nQSSo - M-alo. Utnll mulLid;W. de homens· b~ dem--pcrr-cia bem dirigida.
, ..
Age como .se f.ôss.e um Congresso a A::gentJna. encontraríamos a,mes tendo paltna's, ap~udl.ndo. -comemO",;:
O, SR. AURJ!:LIO VIANA _ Então
totalitário: indi-ferente às angústias, mâ ~it--a-(:ão. o mes;mo desespê~o. a rando a sua grande-~, ,Estia.va
_Exa. éstâ admitindo ag{)~a, e creio
aos ais, aoo sofl'imentos àas cri1\n~ me:»:.;>.Jh- ansiedad~ do nOVo em' saIr do com '1!.lgul1S co.legas, ~ CllhaD.do para_ que sempr..e· apmitiu, que, quando ·'há- .

I

M

I

A

A

4,

I

'

,

I

Q

I

II

I '"

I

e

dei

I

j

-I

ná?

- ...'

I

I

eu.tv,

...,2uinta -fe;ra~5;",.=__==~~~~

DIÁRIO DO CONCRE;SSO NAC.l0NAL

Março de' 1964

(Seção 11)

455

um<\. boa direção, a democracia fun~ \ mento ~ão re$ponsâveis também _ ! [:,,\ndo o nniqullam nto da prop~·i"- \ a maior parte dv"S F".:.t()~ de~te m~Clonn.
I e muito re.sponsâveis por oml~ú{) e dade pnvada, a sUa l1qu d!l1;ão e es- .üt('.~to.
O ::;1. PedI o Ludov/coo - Claro!
negl.Jgênc!l3. V. Ex,' vê tneSl!lO que irtW:,H;âo em uefinitivo.
,
O Sr. Pedro Lv,!:i1... tiç(,)
,Apoio-o
SR· '\l:8:f::LIO VIANA _ LO(l~ 'está fa~anào para um Plenãl"io qua::ie
1\rias aqui está em: minhas mãos um integralmente •
•0 _: '- d ora
falta e~tà V3Z o. Ma.". aoS homens do ExecutlVo lllanifeSto da Fl'ent.e . Parl.'<menL,'lr
O SR, AURÉLIO VIANA _ D z
n,lO e."t~ na _em c c a a
'~I est-ão a meu ver real1tlando uma Nacionalista
como fl'ente, r o m o '
t: o C<"f:O.
nos democrat~l;;. com~ democrata;>., tal'ef~ muito mais' rrrave 'do- que se ol.'g'an:zação _ ,sôbre a refol1ua agrá- que o apoj,a integl'Blnlflnte
pOl'tant.() - eu. ~ .~x. e os ~e~::: I possa S'.Ip.or: O premeditado e pre. !'la. Teria as cal"uct(>ríSiiCn6 sezuin- :to;' homem indcpendwte.
-, ue\(-'Il"lOS lu~aJ p ra que n
concebido esvasiamento da função Iles e pClncipals:
O Sr. Pedro Ludurico
.i\'Iu::o
1 a 1"0. e nl o haJ<lm. democ~atas qUe leo'1.<;lativa no Brasil t
obrigado.
creia.m na demoraCla, funClOne~n co~
Quer dizer, amanhã pOderemos es"1 - Desapropriaç!io dos latiO SR, AURÉLIO VIANA
Nos
lUO oemocratas num~ democracia. , La!" surpreendido~ diante de um fato
fúndio.s, pagando~5e ao.s atua!s sabemos -o que êle q1ler. E hOje me
O Sr. Pedro Llldov.1co - Com<! COI-, muito ~impleE: o Pode): Execulijro
:]JI'opl<jetários o valor das terms parabenizo, porque provoquei o SPl'igi r e~:::a democraCla que esta fa- provou à Nacão que o Poder Legisl·aem prestações a longo prazo;"
nador Pedro L~ld)l'}co para Que se
lhando?
tiv é- desneée<.:<:ário
Dttí" e- ta.nno'
Quem é contra iHo? Qual a VO"l qUe eX'Jores.sasse mai& alllplamente sóbre
O SR, AURf.:.LIO VIANA - Nobre
o.
. ~~
. d ~
, ,~
d'·'
o regime democrático, e VOu dizer 9,0
Senador. não é lá fora que eIa está a m~~o canunho fI.;lda. () pala. a Ih <;:e lev:u ta na defesa dos latifúndios Seng.dor pedro Ludovico O porque.
falhando. porque o pO\o-o ainda acre':' tadm ... , que V. Ex· tant-o reCeIa.
improdutivos?
Conversando com S. Exa mai.~ de
dita ne·l\"(. Por isso aínda. e.st~mos
O SR. AURltLIO VIANA - Te·
"2 - Venda dessas terras de- urna ve, eu sabia que o Sena:or era
aqui. O pDVO está-nos dando aInda nho me l"ecuHl.do a fazer anállses
,<-,apropriadas aOS lavradúres q~le tuU democrata.
um créd~tozinl1o. Nós, encttretanto, é sôbre tO Poder Leg'islaUv(), par médo I
nelas q1le!ram trabalhar, em 10O Sr, pedro Llldovico _ Mínha e.'('
que não €':;truno.s à altura o momen- de qt e mlnh<1s palavl'R.13 sejam intes famüiares, em prestações m6. d d '1 ~ d
t.e) qlU'
vive a nação brasileira. Ao terpretadas noutro sentido.
1
dicas!'l longo pl'am:·'.
.
pressão hOje aqlli e a es\ usao. a
inves de apE,ar para uma. avel~tu:'a,
O Sr. Aloyslo de Ca/"Val1lo
"3 - Ajuda e incElltivo à pe. dece:pção,
ditatorilll. 8);Jelo para. ul?a SUbstItUl- C~mpl'eelldo. mas não devemos· te!'
quend pl'opríedade e à mMia proO SR AUR.to.:LIO VIANA - Si.m,
ção. Que se}am SubStltUldos pOr tUe- r medo de acmar a$ culp!l.s onde elas
priedade. que não deverão .s~.r mas V,' Exa" uesilndido, não apela
lllOre.-s elementos Que nós!
I· estejam.
desapropriadas",
para a. ditadw"\', apela para qUe h~~a
Falo em tpse, Não acr~díto em inO SR. AURÉLIO VIANA. _ M~u
um regime dem()crático, que seja deferiot'idade racial AcredIto em cul-· nolne Senador, tenho a l1upreS."80
E' dc- :programa Sóbl'e 8 terra, na lT-ocráticQ;-mesmo. séritJ, que resolva
tura e etn scn:'iO de responsabilidade, \ de quP. do Le;nslativo. é que est.a- /;i'j'C'nte Parlamentar Nacionalista.
os problemas do povo.
Se o povo ~lprnáo fôsse um PO\'O
mo::: dnnct-o as armas qUe estão sendo
"'4 - Absoluta prefel'ênda, n~
:8' por isso que d:go ql!e p:traben~zo.
ferior. nâo estaria d':lrido o exemplo. ·l..';f\das pelD ~xe~ur.ivo. Somos nóS,
di.stl'ibuiç;i.o das berras desapl'o- pai" por ter ouvido a mtel'pretaçaO
nnadas, aos pcssf'il'OS que nelas que V. Exa. dá fiO próprio pensamAn ..
ttue hoje dá ao mundo, de un~ pro- I prla :lOssa oml.'-<aO, que V.h1005 d~ngl'e.'1S0 esp:.1l)!o.<"o dentro do Slst.ema do. nao de agora, mas hfl de mUltos
já estão trabalhando;".
to, expresso numa frase (tqUi prOl"lundemocl"ãtico de govêrno. Se o povo aI1{)$. a-S armas que vém empnnhan.
ciada há aig·un~ dias.
francês _ vamos agOra para Os ln_ do Os chefes de govêl'no. t.anto no
QiJem ê cont.ra?
tinos _ fô~~e 1llU povo inferior, não ca.mpo esr,adual como no campo fe.
"5 - Incentivo e ajlld,.. à fOt
Mas voltemos e termi.nemos. Ali 1.a
~5tal'ia dando o exemplo que Vt'll1 1t:~·al. parô convencerem fiO povo da
mação de cooperativas agrícolas Argentina prega~.s(... como ultima àedDUdo, 110S ultimos ano~, de de<:en- n~ce.,;"id.ade de uma a:te;·nç;'lo. Qual?
de pequenos "produtores;"
resa i.mediata que se tem contra l\
volvimento econlhnico, de reCl1fJel"Q- Como nrlO vem .'5endc proclamada. 'Quem é contra?
carestia de vidfl., o salál'io-rninhuo.
da.
j11fiO .,,:ei! Apena.,; l11e prévido e ana.
que deve textualmente modificsr-,se
- O Sr. Pedro T.lldovico _ 'Teve a l:.so as deLciências do Legislativo.
"6 - Maior Qss.i,5fêncHl :sob tô- tÔda vel' que aumente o c.Uf5to de -VIfelicidade de tf'l" um De Gal1lle.
1 porque o povo sabe qUe existem e
das as formas, aOr. lavradores c da. Salál'io-mínhno entendIdo em se.'1O SR. AURELIO VIANA _ Não p octlJ\á-las sel'lfl perder a confianca
garantia dos direitos trabalhistils tido dinâmico, i~to e, móvel, para seum ditador.
.
daqueles. mesmo po\t('OS, que ainda
a~s camponeses, livremente aSso- gnir a curva do cresceh.te C\1Sto
.la
O Sr. Pedro LudolJico -,Não es-' ac.rediUun na palavra de alguns leclaelos em sindicatos:"
vida. Não havendo proVldel1 Clt\S pa.
I
"7
G"I'ant'
d e t.ran-spo:c t e e r' aummtar a ....
rodução do País
pelo
n
la
IJ
'
t ou fa!ando €'In ditadura, Nau rle::elO,. P.lS adOl'e.<:.
preco- mI'n'n
d (
aumento da produtividade,
s.6eXI.sr,c
De.s(J·o unta de1110crac:-:1
Apre~ento. com,o. solucão, o prÓpriOj
I lOS <"l-OS pro u os agrid jt:-dUl"H.
,.
, ,
_.
colas. ,<; combat
d
' n ' paro ê~ses sociólogos argen t'IDOS d e)
bem dirh!'icia.
remedw demoé'l"atJco. Enqu'Jnto um
' .
'en o-se a galJ.a Cla
't'
~
d
d ~ .
dos intermediários e atrave$-sado- campo socialista democra lCO, um8
O SR AURf:LIO VIANA En- c?n emlm parH
;>-'s~-l"l1:r a Democrares que exploral11 Os PI'odllto"e, e imediata, para acompanhar ?- curi'a
, ,
,
1
ela. eu a nossa OlUlssao para cons" t
t d
Id
1m
t.ão estamos de .acordo. Ter: 0-: cte h.ui-la, para que seJ·~ defendida
02 conSUtnidol'es".
do crescilnen o tio cus_·o a V a: 1
n
entender' a hno·uagem hOJe leve
salário sempre at.ualizadÇ>.
~
~
'i~ '<:
quando ameaçada e amada pejo pOQuem contesta esta tese? O Oovêr E conclui: Clê)
se~ tao Clara que nao del~e duv d~,_. vo, por ser um sistema que resolve :10 da Nação deveria olhar para o prO_
DIgO aOs m.f'u,;; companhe1ros, de o- Os seus prohlemas de h?.bit-acão, de blema .9 0. atra\'e~adol', d-aquele inIiQl1e esta é a única e sub:~·
~o~ os matIze:;;, dent.ro ,dnquele a.rco-jmedicamenros. etc .• à maneIra da termedJ8.J']O, Q12e :280 planta nem dl<;.
tancial verdade econômica e 30~
lrlo:: de que .f~üou o noble senad~l ,]í'l-I democracia illg-Iêsa, C{)nfol"lne leio tribui. e. ê quem leva. sempre a pardaI dos nossos dias, Se nos es·
saph?-t Marmho. gu.e estou ~entlO da numa Pllolicacão.
'
te. prmclpal. 11:1e está entre o come{'permn novas õesválorizações l.e.
d
legal:da.de ~el:lOCl'atlce. e cre.o na l f'O Sr. Aln1J~io de Ca.rwlho ~ Per- m'.~ll1te .que distribui e o produtor,
v-ant.emos a bandeira d ~alál':"·
moclac.IR >~~Clal. CreIO, nela_ e ~~o mite V. Ex<!. outro s,p~n·te? (As-sen. obt,endo sempre os maiores lucros. E
mínimo em constante adapiaçáJ!·
para fH1CBh,!\. neste PaIS, Nao. Cle.Q fimenf.o do orador) V Exa
~t'
'_ cotltinpo.
ao custo da vida."
que nenllU\l1 povo vá, e,spontanf'a- lo
Aool""" v.lno o a 'lIS
. CI> a C
"
,
I
t I ' O"me d lábios SP
,
""",
,
"
c ar as CU.pus
"Pal'UcípaC;ão dos t1"abnlhudores
Velha tese qu~ ,defendemos há mUlmell_e, pllra t!ll ~e:::rl
e
. - onde> quer que elas esteJ·am, Pariad
t,,~ ..,nos. E' a_alta rIo cust\ (le viCia,
lados. O povo so aborrece a demo- mento e" c It·
~
",L-,
f
o ga:mpú, através de sua~ organi- ......., a
d
f
cracia quandO elil se transfornla n11m
.
."'"'xe l IVO n~o e~ ~,) a~e11:do
zaçoes de classe. na direção dos é a ganância e quem nao se (011 {Ir,
'
t
1
,,)outLa COIsa no BrflsIl ~enao, dlàrw·
órgãos da Reforma A_c:rárin.
ma, com lucros menores Cj'le pl·ovo,:a
slstemu mopf'l'ün e, nao reso ve p,o- mente desacrecl."t.al'
s· t
-ti
g
.
nos assalariados a luta pe'o au'l e~.tO
b1etrl:a nenhum. E' ? dese.spêro
o cráticQ, 6 pal'l1am€'nOto lSa~~d~ e~~da ~~~OI~~ ~~'t~:"i~1c~~~!~d~()~~r~ do,,- seus !"-8IRl'io~, para que p'lS~atr.
faz 11' Para outro slstema, tna~ sem- Que sem um interêsse imediatista
Frente Parlamentar Nacions',i.sta, brevivet'. No dia em Que f>~t-", infla~
pre
n3. esPerança de volta!' as 01'1_ pes."oal ' que vislu
. ('11.nos
'
. o bjetivo não é, absolutmn«:;n- ção galopante: fói' contidtt. b qlH1.lldo
gen.~.
, l!l b1'0 eX1S
CUJO
O Sr. pedro L1tdovico _ Nôs já es- homens do Executlvo.
te., P. destruiçã.o do dil'eHo de pl'O- criarmos uma indústria de as_e q·<.\e
~
di"
O R
pnedade, mas. ao cont.rál'io_ a ex~ produza máqui:has, aumentarmOs 9taulo.') <:l beira o (esespero.
S . AURl!:LIO VIANA - Não
tenSão
dêsse direito ao· maio\' produt·ividade de nossas fábricas, p1'o'"' O SR. AUli.f::LIO VIANA - Não, estamo~nlonge de .nos ,encont:·an~os
númerO possfvel de brasileiro~ duzil"lnos em menos tempo mais merpara mim; já estamos dentro dêle!· âocomb1 armas. H?Je ~.té falheI, S~lh~
eliminando_se o odiol;O privnê~io cadorias para. o con!::umO do nos~~
O SI' Alal/sio de Carvalho _
do que me tl aCel. falar trInta
da. poss~ . da terre por uns poucos povo, para a e~p'ortação, para a va. ~
mit(-' V.
UlU aparte? (Asse71ti~ ml~lutos" ~p~nas - e !lada mais.
latJfun(}laríOs,
lorização do hOlnem ~ também da
1nento do oradOr) _ Úha..tllÚ a aten_ p.ala.. d~~calr~~a.r a mInha consCJenmoeda então não vel'em(\s o espetá.
al
a
ção de V. Ex~ para o seguinte: há Cla e tIanquJ1lzá-Ia.
f : que se POSSa t"l'.(.l1prlr t!s<;f' cuIo que estamo.<; vendo hOje: os mí~
pOt~CO V. Ex~ acusou os hOlnem que 'I Des.ejo. de agora, por diante, aborobJetIvo, sem qUe sejam confiscu- litares mobilizados pedindo aumento
estao no parlamento .. ,
dar rl.3SUntas especifico:::;, Cherrará o
dos êsses la.tjfundiál'io.s. é precl- de vencimentos. Os funcionários pút
,~oo qUe o pagamento dessas enor·· blicos civjs da 'União, também mobi·
o SR., AURÉLIO VIANA ~
mO~len O't.dOdE:xecutivo, que já vem
m~s fazendas a serem de.sapro- lizados. pedindo aumento nos seUs sa_
t-ese,
sen o C.I:l l~a o eS1?a rs a rnente •
pl'ladas pGSsa ser feito €'m presta_ lãrios para fazerem face á curVf nsO Sr, Alo1Jsio de Carvalho - Não. _
J!I opno Part.ldo 'l'rabalhista ções ,o que exige a reforma dA. censio:'lal do custo de vMa: Ot fun·
não vou inêlividuali:r:al'! 'Agora ajun., Dglem18çao a 9u~ pertence o PresiConstit-uição pela q!UII tanto vem c\onárk~5 do LegislaUvo esperando :1
tarei. também, os homens que estão de.n.te cj"a F{epubhca., Vem fazendo
luta.'l1do a Frente Parlamenta:' meShUl providência: os operários. (ple
110 Executivo Escapou, no momen_ Cl1tlcas tremenda a ato~ do ExeclltiNacionalista."
já tiveram um aumento de salário há
to V E;xn "
V?, Um ,Deputado pelo Acre denllnQll-e faz a re-acão"
1
a - poucos dias, já se inquietam, EnquanO SR. AURf:LIO VIANA - Não c~o~ o glan<le escandalo qU~ .se pro- a qtle se referiu otávi:~:~ Q6ei;~~ to isto, as refC:l'n:as dormem n,,!' gll._
foi proposItado! Meu pensamento c"s a n.o Banco da AtnazollI~ Um Aplaude? ApOlia 6.ste prZ"'rama':l vetas das ~oml~sOes como se f~sell1
foi
tI am:m 'üdo daquela manell fi I S6na dOl denuncIOU a ~orrupçao que Nüo t Deturpa ~o trausmuda-o "'aUer" ~ uma punace1a.
'( d
e te'
I eXlst t e tnumd- dos Oll'amsmos
malS ~..
'''1_ o proposltadamellte
' . ,
plOpOSI a am n .
'"
e apresenta «ao
E como
níío [WelO tl'anSferir:\
O Sr. AlOySIO de ca1valho - Es~ IPOl~~~ esc ll~ste ~ajs, o SA'PS,
povo um programa que não é êS!t\ 1l1ll1'ha l'esp-Onsahll1dade pala nlngué:l~.
capou a V EX:) amphal' a área de Inelind' () o nos não queremos nos como.se o fÔlOse. PorQue o que ela n{io como não dpsejo um Leg1slativo 5~
responsalnlldade
.,.
_
f
tat mt\~llam:n~e, raramente se quer é lefortnn. de tIpo nenhum; ela botdm3,-do ao E;I{ecutlvo, seja êle qual
O SR AURÉLIO VIANA - Nao az uma anál.se soble () nosso paDel ,quer é o statll quo
tn" OUI> no call1no das responsabiU
ab.<;olutamenfe
Quis apenas l'esu: "ÔOle a nOssa cQnduta de homen,;, pú
O nobre Senador' PedlO Ll1<1ovic') dildf>s' "ituo a n:O~sa posicão Faj~
11\11' a análise ao campo legislativo, b..'lCo.'..
quo conhece o problema da tel'r~
u a' ttUnr"lU lld?lde de nt'ml;tt . alm/l
~ O SI. Alol/sio de Carvalho - Vo~sa
Faço P!tl't-e da ,Frente p::l1JameDt.n'! /;"mclpalmente- da do Es'Udo de- n"IS sou ndenL") d-a fôt'c,a do dil'elt.,j
.E1;:-l< deVe c.,,(al notando que os ho. NaCiOllE'b:ta que e. ~cusll.-da de lllql.he- • Oo'rs melll!C}n Uluitn -vezes a caiJc
o sou da dOlltnna. do d.ireito dá.
me.t1S do Parlamento, Os do Pmlah\L;\I o mundo agrallo br.:.I\.Sll~Jto. p'e- ca Op{)!8nf'~'} ~el1,lo t':l-do<; o.::: 1)011(;0.3, !õJca
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I

Aceitemos. o de.!:stio da. :SXCCutivo; 'adiada a matélim constante: rut. Ol..'"dem
<]
14
CQll10 legítimo-: represent.antes dO- pow ;do· Dia de hOle.
VCi~'
VotJção, em turno único. do Prov.otação, em' turno.- Ulll(!D, do Re..
Vo apresentemos ao Pais as leis. OS'
N"ada. mais ~a; que tra:::::.:.ri'"
.
1u,s'rumentas }:)arB. execllç'::o da U.ill.l. entrerrnr- a; S"emã,(}, daign~::io para a. Jeto de. _:!Cl"f:'to Le<'"Ís.:aLJ.>O n9" 14. d'e querlmento n9 7, de 19.64,. pelo Il'Hll
t!)OI1t 1c a. de salt'a.ç'ão- nacio.l.!J..
"p!ó'Xlma <t- ;:.eguinta:
tsll3" (nQ 5-B, de. l~a.'l - ....' Câmaral o Senhor Senador. MeIa. Bl'<L~a sOli... ,

Tenho certeza de crJ~. ;IC.e.-i.O a: d$que. ap-~'ü\' 1 l -; textos da Convent:::ão ,cita G- ~ição. TIOg Anr.is 40 S,~
~. ......n~ DI Jt
"'t a l1"'1tecãa doq'. t ... ~,,,",,·,t.,""·'{J• . na~ de entrev1sta do. creneral Albi··
aoresent2.da.". as IeL~' :)."los re·
aIêJ"J.:;u;';
\ :'.~J"
(pxese:1tantes da ~ação lali;l<.f,.(';ta (f
rrs contra l'actiecõe.c;. ionizantes, arta~ no· va, Presidente da. t'etrOt)rás S A.
derrwcracIa, sa:.t·~ fOl:talec-::.!1 a~ 'n..~
SesMí.o de 5 çIJ março de 1964
tada pera Confeí·êllcla. Últe-rnácJone:J puJ:rl1cnda.
25 de Janeiro dO' anO"
tituiçõe.s democrátiCa::!
2" ~:-) • .lrna:t."E!'
(QlJTh."'L\,.EEIRA)
do Trabalho em Geneb.l:a, e da. onu- em Cllrsoo€hÍl--entando a ~rise p.:ld_:r:..11 a:d'
vellt,n..o -~ra ':evis.ã.a pru:ciaI: das. CbnT.".~t~· e - 3 f t a. sessãO'.
1á-1".
'1en'50' ll<lohdas peJa. m.esrn .. C011"" ~ U"=,
O h'o"izorue-' prenuncia te!11P~,"'3·t.~$
,1
ferência, tenda:.
(Earrama:-se: a. Sessão às lT
Anuncia não, cl'lUV9,S be.n.é.f~C', :n:'~s
1zoras e lO minutoS).
Paf'ec 're~ 11r'~"'(Jrát.-er3, sob número:
ve:'::!adeiros dilú:í!:os.
V';c:::;;i"" em tutno. único, do ProL"1a inércia náo pode cc:Ttn11lzr.~. Jeto ,-" D?~reto LegislauvCl n." 29, ae 842; 843, 841 e 8.fã, de m63, das- Ccr pA-RBOER N7 ~. DE: 196,. QOK SE
Será. que tôd.a B. noosR to-r';",L iUr.C n . 190.1 \n. 1 'l3-A-3, na Ca53 de origem) tnis~õ~
REPRODOZ I!OR TER SAlDO
nosso entusiasmo só exist:e ,..H"a ~"J';i gUe
,'. d o ACO:d.Ci Ea,.:lC(i· d~ Co·
- de Corr~fi~z..--i:ãa a Jastiça,'
COM INCORREÇãO. NO D.O.N.
de Leq-." 'arao SO\'!lal:
.l~<cn:tja e-ntre Os
~. .lClU
engalIinh.:trmos numa luta ,C!"ió'""Í.'l..
:r\'W 2m, DE' 16"-12.,63-. PÁGINA '3.900
para nos ferirmos: mutGam{~l"!'.C • '"Tf)'3"" Unidos d!r Brnsll e rEmeI, conci:;.lfdo - de- Rt1a,~.;es E.r!e'rZores; e
-, 4, COLmlA.
tinsultarmos nro!pirocwn:!!t1t,e:. ,t~_"r'lJ:-...
em Rf.:!r:e, 'em lZ- de m!ln;o de 1962. - de Sru:á/'.
mo-nos uns·contra os p tn..s? ~".::'á l\'~ , teucl" t'(o~ceres p:rr:(Jrtn:.e~.; sob númeParecer nQ 895, de 1963
a fôrça tõda que POSSU:lt'!lS int';'!~{;_ . COs ',,,.l', ii:.ti-, 001 e 8'02'. de 1963, das
tua!- e física -- repitn. esta') ! tja-rrdD
ac- C')rç::t;,Dl::/rr. e J~,ça,
Votação. f'nt
üllico, do
~acáo
f-mat d:D prOjeto de
em tese - não- se\'á. car,~' '1'\1 1;r urrr ~e R-elaqôee Exteriores;' de 1E.t;z;.cw;.ãO r1mpnt.o 1):1 4, de' 19'*, em qn~ O ~
.dia- paL"a. criru.'mos tustru~:r.é:1ta;;. rj~
l-.uma e ete Ft1W1tçc.;;r.
nador
Va~,cuncejOS
Tôrre.s
SOHCltG. I Decreto-Legislatiro n~ 3'1, de 1963
a:n'Ol.!!"esso_. de dese.nvolvilU-CDfO dtst.
(n? 19-A.-ti3. na.. Cftnrara).
trgntcridl,b d'o~ Anais dO SenMto r1~r
~~?
~
carta. peía qual a' Senli:oJ: Pre!'ndentf
Relá..trJr: Sr-. Si!\;)a.stilio Arcb:er:
conclusão: se todos os pUfues dt'sta
\Iota" 0, em segundo turno cio Pro·
d -o ff.
área subdesen ....olvida. sofre!:.:"!, ctr:,s mes- .et& d - L.P1 Cicr Sen~d;) rI' 4:. Qe 1960. da República C'OTIVldu-u o ~'~~ictE'nte _ ,
A comi:si~ apl'BCnta,..~ re ~.~1 ._ruos' males, é- porque l'ü ne:~,"..s~:.d·.fle "1lf"'~ .', :za o ?Odt>t" ltx:'" ,. .. ' fi ~.nl· áa, R~PÚbllca Fnutee-$a pua ,'i:~::trrr
nal der ProletO' de Dec· -to- Le e 1 ca~l
de uma mOdificaçá.o. SOU de_o\.. rr Je ttr Sel\l~: C(lmemorativos: do if..:.t..,:im- () Bra.sil e cta respE:'ctl.va !:'esr'usta.
3 na avo rrQ' 37, de 196.1 (nQ 19~ A-6.
ltcreditruTt que o primelr{). m.a:t a. <t~!' tenál'iU da função- da P'r(:'láz'~ C::.:r "41mara), que aprava o A.côrdo. de 00extirpado é o da. exp-loraçã.o do CrI,'! r:
mércto entre .as Estado,s- Umdos d.o
')
,OJd •• J'2S-', tendo Pa:~cr n" ~:.
0,>0 pelOS monopéllDs interlllCl"'" 'o
Votação, em turno único, do Re- Brasil e a RepúbliCa da China, aSSl#
~';G3, da CG~áD de I1tot.....:;a"
,~ nacionajs,. AqUi, como na. Axc~!".;".·-,~·
. . - - '''l:d-O
rét1aç-~_ d-: ..-€r...c-~d:.. L., C}uertmen.to n' 3, ('...e 1964 PeuJ. qua. v5 nado; Ira Riu de JaDf'.iJ:O, a 2B de d'e~~a Argentina COMO na &Iív~' ná
Se1Il:to:;e.c ~.0PL3.dmes' VasconcelOs. rôr. zembro de 1962.
L:rno.
~o1ívia. como no lJ!qnador; DO Er;p~· '!fl!' ,
re; (Líde:- da Maioria em exercicio)
SaI$t- d25 Sessões. em 15 de ó("zem3
l~.emo' no Mé%fco;. em 1;l'A.a.. p:.1rte ''!!l.'
8i~'0.eào Pru:h:eco {Lfder da psrr bro üe 1963. _ Díx-Hut-t- Ros~tdo, Pr:ej'i:im, ao lado das grs.ndag. t,P.f(;::ma
J )i" o, em tutua linico. ~'.J
....
em ex-erclciol e AUl"'éHo Vllll1pa (Llder 's· dente. _ sebastião Aroher, Rela_
--j-nr r a.-estrutura1sJ
o de Or':>!'aw f.,egu,lSU:;(} n.0 40. de d,? E!:x(4) cla..'i' pequen;af Represepm tOl". _ JosiÍ pelicieIno.
J. AsSint, Sr. Presidente, k-nhD" ú Q '
.tl6J., G:~ináIiO" da. CálU2.ta ti,).l'. D.::;m· crn!s fro ex"r-dcro I sOlicItam urgênc;a. t .
170
T1) 896
A..:.-..a:EXO AO P.;R..!._:':ER
.cumprido, per lUJ!e" o me:! d!l"Pt".
.--"",',,. !l1.? 7-A, de LS;j~. n.1 t:a.::a. d>2 nos tljmos do artigo- 326, .n.Q 5-C,
DE 1963
I Que Os homens- púbIiC'oS tfê,\~1)a.~
,);
:t.e aprova ?.. CC:""'Hr.-Çaú aegr~n.ento fll1erno, para 0- Pt'o}et-o di::..'
Redacão, ttn-aI do Projeto de
(Io EXecutivo como·cfu I.egjsfll''lVt'). ért',1'1. I:>-Ô:~'r" EOU!rn'" "':.!S .... (J.~na.d·.1 t,p..~ da Cáma~'a [J1" 127, de- 1963, que!
DecretU-I..errrslatil;o 1& :r,. de Ul:63,
\;\lonhem " soIllçlio deselado.: E "" ).
, '1""'''- Q :lO de =ço <le lSS 1 m..spbe SÔiJfe a remuneraçao (te 'ÇJro·
(nV .19-A.63. na câmaral .
a. encontraram" tenham Q. eoagem. v · , ' !",'Tr-"'I'!:TeS'. sob' n.", 806 a 803. de {lSSÍOIlaJS dip:om..-'ldos: em ~llarla I
iPat r lot-ismo, o despren:dtrrrento <le_":" Cüntissães~: cons~l.~, ..;,rão Arqui tetura c em A6'-ranom.:a.
Faca saber que o CCl1~re<so Nacio ..
;tpresentá-ll\ para- dfssipar eata. Cl'ise
.J u •
1"1a. canst:itucionall1aGe e
la
nal ap-rpvou. nos tfu:mo.9. do art· 66.
'!9.ue agora se a.voIuma. se- a pe'dt".a..
",,<li, ".'l.(í.'; Relações· ErtertrJre~.. ia-'
Votolção. em pnmeiro turno', do Pro __ n9 1. ãa C<mmtuicio Federal e e~l
1EriTIcipla a r6l'ar .áo cume da monta~
",-a"
~ ~\l.4de, faVO!:ár'::.
. ......•. _... , •.. " Presidente do 8e~
Jera de Lel de· Senado.; n Q 137, de
illlha, não há fôrça capaz de illlPl!dll'
100-3, de aut.oria uo Senhor S€naüm nado Federal.- promul~o o seguinte
que ela. vã ao run. ão d.o valada, t!$.l!1..,\_
M~rtins JÚ:1!I:r QUe autoriza o POCIer
:ando. na. sua pusagem, quan.t03- tén.
DlWRE'ro-LEGTSLATIVO
Vo~er;;;1, ~'m turno único,- do P!"O"
Executivo a emItir selos comemoratiarem Impecli-lo_ (MUftu beml r,,!>.,'1"
i
-Jg Càm.ara n') 112., NIJ .,,"- .. de- 1003
vo!;
tio
centen-ãrio
da
Assocrecão.
Co~
.10 bem!)
m." :! c.!'~g R--n!, na- Casa de o::1~em)- lUerCiaI do Pará, tenoo- pareceres ta ..
Aprm;a. o Acôrdo de Comércio2:0- .<>et'V':e!1. A'j1,'o do E~êr ...
~. COMPARECF~l!; ~lMS OS· SE:;';:"
vorávcIs sob Os ns 158 e 759 de' 19'63
entre os Estados unidos cto, Brasil
....' .. ~ ,T "'{' l~': COI:'OIIeI Rube:nJ ~;iJei ...
'-:II.ES SENADORES.
das Comi$ões de Constituição e ru.s:~
e a. República da Chin{l, assinado
"""' {1r,.., ganto%.-. e dá outras ~~~'>~n
!
ttca
e de FInanças.
, Art.hut' VirgiliD:
1W
ruo de Janeiro a. '28 de· dez.emcias tendo Pc.'recerC9" Im"OTiae-is sob
Sebastião Archer., ,
1>ro de. 1962_
11
o... ns. r _ e -885: de 19õ3 1M Co:nis·
. J~quim parente•• ,I
Sões de- Segurançll Nacional e- de Fí~
,Antônio JUcá.. .
VQ.tação em turnO' únIca, do ProO Congresm Nacional decreta.-:
·~anças.
, l>lmn1;e· MlU'lz.
ieto de Res-otucãe- nQ 1, de 1964, dE'
Art. lD- E' aOl"ovada- 0-. Acôrdo de
Leite Neto_
autvna da ,Comtssão Diretorn, que CDmércio entre. OS EstadoS. unídoa
Mrão Btefnbruch.
-Votaqlo, eru tlU'DO ÚU1cO. do Fte- !lpotmnta a T3'Quígrnra~Rl:v1sor::t, AI~ do I3ra.'ül e.. a ~9úr,1.'ca da. China.
I.Vascoocelas Tõnes -. (8)
q:uerm1ento n.tr 1.205~ de l!hl3, pelO eincl'a rrtvP'lIno no ctlr~o Of" iJl:-t"'!Ora al'lO'insdo, tIO Ri0 de Janeiro. a 28 de
qU~d Ob óenbores Senamr.-c.') At'tUl PL-l. do Quad(o da Secretaria do Se- de?:embro. de W62.
: O SR. PRESIDENTE,
. V'rr[lL_O .'LláCf.' do Fl'B). Ba.rros Car- Iludo Feaenll.
J Sõbre a. mesa, requerimenw qUe- '9'a~. valho (Lt~[' r~~ Maioti:n e. Uno de
Art. "1) t!:.o;te deerM-o-le~1-"f!atlvo en ..
ser lid<> PeJo sr. 10 Secretário.
MaLtas I Udex do 'BIO<o das Pequeno,
12
trBrã em· vl~or no àata de sua pu_
•
t"f'~c!t~d.st
a..5
dL"poslçôes
2p!)
·fles)
<::-r;:Clta'm
ur'~PIlC:H
Votaçáo. em turno Úf'..!co, Ifu. P!"()- bFe:t'!ão~
contrário.
~
E' li<1.p ri aeauinte
IlOiJ t.êrmos ~ e.rtfgo 326, a l1 5-B. do ieto de Decl't'tu LeglSlatl-~'J n<! II Q( ,em
Requerímento n~ 27. de T964 ~,fo' menta interno, p. '3. o ~:o.JetO de 1963, orig;nUl'lO da Câmara ..to,::, l;Pp:u- ---~------_':-'_-,'ue~reto Le~!~attvo n,q 44,. de 1963 q~e tado..'l m.9 167-A-62:, na' Casa de oriSECRETARIA
O· SR. PnEI3IDENTE:
0'''' 'e amstla 205 membros da For· gem) que aprova· o tert.O do Aoordo
ça; Pandal do ato Grande áa S01'T;Y que -1rutitu1 o Centr.o Latino~A.'ller1SENADO FEDERAL
ORDllJ!l DO D'-'!,
.
cano de FísIca, assinado pe10 Brasil
:rl'anscOl"I'endo~ .no dja. 6.de dfuL
G, ,
e vártos países. no Wo de- Jau,eiro, a
Alo da· Pl'imeiro
llleS () 19 llentenarlo do Uaficunento de.
V; ~açãi) em prim.eixo' turno QI) 26 de mat<;o de. lS62 tendo ea!'ecee
La,uro_ Müller,. .que tev:
destacada froJero d~ Lei do Senado, nO 83: de reg faV'OI'aV,elií ,,>ob ns:'.: &19 820, lJ2,
PORT.ARIA N9 3. DE 1964
atuaçao no cenario político nacional I Li"'.....
ç autoliA do Senhor senador e 822, ele 19.,3, das COmlSSÕf>S' de
e· nO Senado representou o Estado deIAr'1.U't Vírgilio) qUE' díspõe gôbre' in ConstitUlcão e Ju.~t1ça, de Educar;:ãn e.
O pr melro Secretârio, usando da
~ntad' catta.r..f~~ requerdemos q'O~.. O ~ denização a ser concedida em ca"'o CJtI1tUl'a de Rela::ões Ext.c.:rjores e af atribuição que lhe confel'e '0 artigo~xpe len: ,e u.q. sessãD essa. d a -.. seJa. d
~. à
do
nt.r
: r b.... F1nanças
223_ 00 ReguL.'1ment o da secretaria,
dedicado a comemorar a.: _ ereméride'j e re"C1S o
co 'a~ Mra a l h o ·
,reo501ve designar mn8 I'.'omis::.:ão COm\tão ~ignill.cattTfQ., pru:a. este; ca&a..
sem justa. ::~Uaa. antes do empregadc'
. 13
p.osi.a dos funcionários Ninou BorSenado Federal. 3 de março de 1004. '!ompletar o período de d~ ~mr:se
... ges seaL Vfce-Dil'etora Admintstraw
_ [rineu Bornhansen - Gilberto Ma- de !'Viço" e -dá outras llxO'lildeuClas
Votação em turno único. c1.'l tW- tiva. PL.. O, Aloisio BarbOE.l1 de· SOU"
tinha - Ftlinto- Müll~ - Mmzro An- tendo pareceres sob OC' :l.S. 743 e H! guerimento, n,9 6. de-1964,o ~Ia qual a za. R.edator. PL-3 e Eurico· da. com
drade - parJ:re CJalaza.'1tS - Jo:é Er- dP 1~1}3. das COIll:""'3Ões de: Consti- Senhor Senador' Mel4;) Br.aga ~r:-l1C'lt.u 1'vIacedo. Of'cia-l L::gielaiivo. PL-3',
mirio - AntOniO' Carloso.
tui ... ·.o e JU::L'.:-:a., f",·· ... -L .. ~l com fl a trangcrlção nns Anp's do senado da para,. sob a presid1ncin- do primeiro.
O SR. PRESIDENTE':
emenda (JUe oferece de n.? l-CJ, e de declaração- teita. pelO General AlbInc 'lnnrar a falta ao <:;erv'<:fl de Wilson
mo ltã. ntllnerr>- uara- votacão. A L€'~" ~ação Q(" " frr"or~v~ 9'0 proje eBVQ pre.<;ldE>~t~ da pf'1',rObráé ~"\
T7... ~t11rrl - ,IPl\'1'(J~l{rife_ PL-g.
1tstlk de.. PTe§€.tlca acusa- o conmareci- t.o e'. A- f!"nendg:' da, ComISSUC de Cons- em car-~ter Of)-Clal. e publicada em 2B
~·"j'".tq,.;? d ... lIó;l:",nad.. F'~del·al. em.
mento de 33 .senadores. Fica Dois ·~~~t1ç~r<""-- "...
de Ja.nell'{) do anO ~ cutso.
,x!--~e ~az:.ço de 1964. - 19 secretário.
saf~o

em
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COMISSõES PEIDIAl'\b.N'iES
AGRTCUL'-URA (7 Membros)
Titulares
Eugnio Banos
I V we->Presicleme)
José Felictano

FINANÇAS (15 Membros)

.part:C10S I
Sll.Plente~
a . .A1:tniD Fonta:na,
fSD
F:lD
.PXB

Ne130n ,.I\llrrctl<an üloetroiadc)
P'!'B
Pix-HUlt Rosado
Pl'B
RaUl Giubert
'Lopes da 'Oosta
UDN
,lJ.lH~

AntônIo carlos

Vlctoflnv fon,,:re
.l!.,ou,Jo Oa !51. ~ i ./'a

1. Aarão StEm.b.ruch
.2. 'mtgo
.s, Vago

Arg, de

1. Daniel .K::leo~
2. João Agripmo

Bezerra Neto
J)lx~HUJt

PU$€OS

Da,nta:s.

Part.J.üos

Jefferson d.c Aguiar
Ruy CarneIro
Lobão da Silven-a

P!5D
'PCií

PSD
PSD

WIlson GOlll.:.aIv.e5

Vice-Presidente)
Josaphat Marmho

SupJen:tes

1. Menezes .Punet:i'tel
3, 'Benedrto ValtadareA
lI:. Aar.ão StelIlbl'uch

S::~('~:

Af'l:..· .. r:,. ""'. ,':';
, 11( t 1Ie ,{:' 00 '
-4 J\:....:'r'l.n V,q,na
j
.') púl10n.O Jll'~
2
1
,u.çhu I ." c....
:.! E.Jr .C~ Ri:'/f r,u--~

LJ.J'\:.l
lr:"'i.'\

Ed

JI..30

·'l,a_p(,n

C"rl'}"'~

"li!.\)

Qmwtij-s--r€üas as 10.00 h~"a:;

LEGISLAÇÃO SOC!"L (3 tês" !ocoS)

V:c.:ie

P~D

aaui UIUbeI'Ll
Vivaldo L,una

EUriCO

AntônIO

S.I\P,!/l
[1'';II'L':-'

1 E;J,;I! 'n,o

J'ldlJ Leolt'

P'lô

l
1
2

CLJ/\

::I

.l\.nTOIll·'

1

l·Jp"_'

ReZf'Do.e

JD~

C~l tO.::.

JJ~

c.,:.1l.llla6-te~ras

O~I

LullflL

:""::ID

P!ilJ
l'"'~~

!Pl'eS

Amaurv Sma I [u.:.t.ncw.d:J)
Henbaido VH?lra

I

I

as 16,\lU

A.lIPIlU V',mr.,.l

?":,,.... uf!

(,0,,1'_.'
Ju\ 8

CHl

Ve a

ü;::

(lI'

2. Zacar,::,..,

PL-j

f'S

Net{)

L-r~:e

f'~(J

~um<:lHt

Reun:oJt'::',

i..t'

Cu I a
l..c'

:\ .... ~

,n

T'(';<,O

:.n':.tftl.,.J ~.... ".lj' ••

rO;'3~

P0LiCO'·'O !'AS SÊCAS (7 1.1oo--<lfO')
T.tul::ores

1"<1-' t '..lu:::

WU~'un

P 'PN

EU...

l'ôD
'PBu
PSií

Pl:H

36]

1 Fil;nto 'Mullar
2 'i:ugétI1o B1t'11'W'
,f .Herlbaldo Viwa
1 AaXão SteIIlOrm.."D
2, -Antõwo JuCl>
I, 'L.opes da ·Cost.a.
2. Z.9.Caria6 de ASSllm'PÇã.n

Dmn,rte MRl':'Z
UJ.l:'<
Ji:Ul'ICC Re:ilenue
Secretá:.a. Oficial 'Legls1a'tlvo,_'Plr-3, JUl!eta 'Ríbelr odos !;.."anW&
Reum\it.), Qumtasteiras à.B 10 horas,

·t-~j)

Ur..1iI.''lj'',;u;
'Huy CliJ'nf'_t"r.. 'P'd!S }
Ol:f· tlUlt PvU~,~;;u
t"J&';- 'Ct.:""1,•• Oo
~ .'\uJf'110

V.a.na 'VI.::e-Pres

.J.!...;lne j'\[:a,r,z
Se,-'!''',''! .u
Ri,'..inllJ':~

F-l±l

:1
"

"?i'!3
ÍJ. ;:..

5

P.::..J

Henbalde 'v:flrt!.

8.rrt:'f'ú" " " H ' " . . l
1\"{(;
""'f'dn:11) t~ t' , .. .J' dedo

Lt::lf

t~ ·'l.l n C,f
~_~ (_.)
Juho [,eile

PlU

1

João

IJ.;JN

2

'J.,.qJC,' ~'.-l {>.:~I_;.'

A~l.J) ("(1

t-:..,.~v.,

f\H;>;Lli::>,r Legi:::,:.1tJvo PL-9 J
Ney
G;:'Ulnta.s-t€:lras <Ui 160'0 r,v1'",,5

T,tljj8re..5

.1"ÜllltO Muller (Presidente)
.Eug.mo Bal'ros
At.tillO fi\.llltS'na
JObe GUiomlird
I

pSD

Vlce-t'Tes,1

N elSClD Mat.:HltW1 llICenCiado)
JUlIO LeIte
'Ad~lphO .F'l'anco

I, Jefferson de Aguiar
2. Slgetrecro P.aohe.co
3. Sebastlã~ Archer
4

JOsaphat Mártn.h~

Oscar .p<tt"Soo

P'H3

1

P'l B

2

PTll

a

Bezerra ~
MeJ{, Bragn

UD"'l

1

.II,.."~ Cândido

,Lopes da Cost.a
'O'DN
2 Za-carias cre A.:..":$umpção
Secret.w'.c: Auxiliar Legislativo. PL-IO, Cid Brugger.
ReumÕt..:>, fêrças-fel1'.n6 .à,s lli,OQ noras.

EDtJCA'ÇÃOE CULTURA -(7 'Membros.
h.',"two.s

Titulares

..,.1"<5,

~

1

'waUl'oóu 'GUrgel

!P.8U
M'S
P.l"B

2 Slgett"edo 'PuohetX"
1. Vago

UON

1. AdolphC' 'Francr:

~

Ó·DN

l.::l

UDN

: 3

BenedIDto oVaJladar.aa
Vago

Milton Cam'f'l,f1S
8,rlYcon t.d:e ~IO

Oficial LegislB'tiVO PL··7 Vera de AlV'a;;"engn .Lt\-U.tTa., .•
'às 15,00 horas.

"Quar.ta.-tem~5

1 Lo'....50 cb.

PSt.::

PdV

f'!1t~

5:1\1:"_.

a

P1B

2 Juse f.:-~:e..!l:r'.l-'
1. Henbaldo VII.';ra

OON

1 .J-'110 Ag!'-plru
2. Pc.:--:açt!-t r~3r:;":)

cros

C-t;C':a! Lrg:.:.la:;rvo, f'L-8, Sara11 Atlnoi.!.:!..;.
t:rBt::. •1'~-2: l'l"ÇUEr-l-e::ras As 1.6.J:O horas.

SeCl<C'·.J:.'f.:

RELAÇÕES E'XTE1l10;,ES (11
:rltc.lAr.cs
De..":et11lUl V1_~t:-e~
fi'l:..:WW Mu:.er
Ag~r
~H> ~!,;ell1nrUCb

Jettel'&:n .:>e
!\al

M~",br~,)

pat'tlQoSI
•
,!f'TeiS

'P..3D
.P6i:l
(J.:ir

PSD

Pe..s,s.Da De QUNruz IVice-Pres'J P'iS
p"rn
Vrvll,Wo 'LIJlla

OscaI PaS5o~
, Antlm:u .ca.l'j~
]USP Gand.do
PadJ'e Calazao.s
Arnon de Melo

1:)'l';.;(-;-.w

Menezes Pimentel
R'-Ir CUrtJel/'{J
Jose C..I".rll"rd
4 VlCtonno fo' ·eu'e
1 Argem:ro de r.,,;'.. ei.:edO

1
2
3

2

P'TB

Antaro JUsá

3 Vago
I, Danl81 iKl'leger
:!l EurIOO 'Rezemie
3 Joar A!;l':-pmo
4, Mem de Sá

lJll,.~
·Ull~

l1IlN

cr.oN

Sect'elD",(;; OflD111J LegiElatlvo, ?L~6, J, B. Ca.stejon Bra11co. :
'ReUl1lOe8, Qtuntat;-tel;-SS às 15.00 hOra,s,

SAÚDE (5 Membros)

SUpleDtes

:.vlenezes pImentel !Pres.:)

,Pessoa ae Queiroz
Amaury t;lJva llCencla:daJ
Antônio Cu.r.os
Pedro CaHI.7.ans (Vice~?-re.s
Mero de Sá

S'Jp

. Walfl'eUo U.ur,;-el
deiJJ~W)." Al'c:lt.r
L}lx· HUlt R,0&aQO (Pres )
Pa-dre Ca!azans \ Vice-Pre5
JúJin Le.l t.~

':CO'NOJllfIA ('9 .M<l1T.l>r.os)
PartlJOS
PSD
PSD
PSD

[f>Vô

..\ltlv

8.21",P 1,,_

J
4

-Lf';U;~:'O PL~1!IAl~:'~~:: ::i,:~rl~

AllXIJ!.!.,r

ú

Reu~~ó ....~

L.r,ü UE' Lvi,' I S

SUp'lentes

Oscar p~sos
DIX~Hujt RosadO

Reun.c:<i:

1'"113

2
.1

LU(JU\'lO

,S' 1 t t

.PSJ.)

.P'J.o:B
llD'i"l
PSO
P'17:J

'P.i::l.O
"Pll"l
M.endee Vlanna, DiJ'etorGeral.
'Que:<.ta-telr&:s .tu; 10 noras,

Menezes PtnlfUl1:el
pedrn Ludov.co \ Vlc'e-"P'res.}
Lln:> de Matos ''Pr&'IOenu.)

SpCl'et,ar1a'

1 . .N.e.Jf'OJJ M.,"ll.<::!

SeelNa,,:>. 01'iem! Le6"iS,alJ\o

·ll-:'üJal'es

El'n1Il'IO

5. F.udro

PIS

'll~l:\

Bunnhd~LSen

Vlce-P:es.'
Waltred:1J Uurge.l.

:OlSTRrro FEDERAL (7 Membros)

Jose

~:;J

P'ld
?i.b
d.l.) \

Ruy Cat"Dt:l1D

!OU'.8lln'I\

Auro Moura Andl~ - Pres,
Camilo Nogueira a.a &ama
Rm Palmeira
Gilberto Marmho
Adalbel'to ~.
Cattete PÜM'elfO
JDU1tlL'll Pur""'.
Guida MDnd~n
Vasconceioo l'orJ1eb
I
:Se-c;etu ''.ill. Dr 'F'rr.ndro
~eut1l0t':".

'
I

$"'..1bstttutas \ Mem

2, .Leite Neto

Bez,erra Neto
Al'tur VlrgUio
AloysIo de Carva1ho
I
EUl'ico Rezende
Milton 'Campos ('P':1:$itlente
Secrel.il.!'lO. OfiC1al Leg.1.slatrvo, ·PL·8. Rc)UalCl:) f'el'l'ell'a Dms.
.p...oL~m.5:!!S' .Quartas~'ie1l·e:s 'lCs )6,OQ horas.
Tltulnres

ROSíldc

LOpes ctn C":-:ta

.5 . .Heribaldo Vierra
1. Arg, FlguelreaO
2. SilvIO PétIcl ..
.3, Edmundo .Levi
1. ll'f0= AJ:lllo.s
2 Daniel 1t:rt.eg,er
3, Joáo Agdlpino

Amaury 'Silva \l.lcencUt:da)

-"''D

lpessoa de Que.::;'..:.
.Jose Ermlr.u
.Damel Kr\e~er . \T~ce·Fre.s
Dmarte l\1aLz

Inneu

CONSTITUiÇÃO E JUSTJÇA(H membros.
TItutares

'"::I-..::U

CÍ-rcellr-x( U"

'CEm 1"2 'd-e dc-ze mbl'O de 1963>

AUXIUar 'lJegIStntlvo, PL~9, Jose Ney
1ii'.eumóu· -QD1tl'.tas-.&llUlS.:as 16,00 horas,
Nota: ·Vaga .a ...Pl'.esidêIlCia,

Ec!';t:n:o !~, 'r· ,_ ~
3 Mfnel.E'S P.!I.t r:tl
4 lHuiH" r':"l',:.::.;._

-P~"D

FlgUf;:t~E.d'.!

enlfoS

,JQ.;.e GUHJma ~c.

P;,D

Slge! reOu pr.ChecQ
WibOn (Jonçal\ es
Lt'.~e Neto

2. :FEcho .Ll1.ful-vlCD

Secretúr~o;

Sup

J1rUlfrf'S

.Tl'ttl'i5.I~

Pa;:tldos
P~D

Pedro LW:t\7VlOO

PSD

Slgf'!!'ed.D :PllCnaca
Ulx-Bu1t~!iO

IlT~P.res

11
2

.su,pl.o!lt:ea
"Eu~énio Ba!"ros

WttU1redcl Gw.:ge

) J?TB
1. AtrWmo Jucâ
OON
1, OiDEi.:'te Mal"lZ
"PdP
1 RltuJ t;!uberti
-Se~l'etÍl;~tf't; AU.t.J-m~ L~~tslntl1vo PL-lD EdutW'í1o Rui .Ub-OiI...~
aaUIlI ,es; QumtR&-~"!r~s .b .15.00 llOras,-.: ......~

LOpes da cosea
Miguel Couto

f Presidente)

i:;L;ll-a

458

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO 1l0NGRESSO NACIONAL

nhor Senador Sigefredo Pâcheco, mero 1.158~6a, do 5r. Senador Anta.
aprovad-O em 15 de
dezembro de nio JUCá, aprovado em 10 de jezem",.

SECURANÇA NACIONAL (7 Membro$)

,

Titulares

Partidos

co,-,,,,e Gmomal'd

Suplep.tes
1. RUy Carneiro
2., Attilio Fontana
1. Dix-Huit Rosad(.··
2. vago
1. Adolpho FrancO

PSD

1963,

I.

PSD
PTB
PTB
UDN
UDN
2. Eurico Rezende
Raul Giuberti
PSP
L Miguel Couto
SecretáriO; Oficial Legislativo, PL·8, Alexandre pfaender.
ReuniÕt?s: Quintas-feira.<> às 17,00 horas.

VIctormo Freire
Os.car Passos
SIlvestre Pericles (Vice-res.)
. Irmeu Boanhausen
Zal'CalaS de AS5umpção (Pres,)

(Seção 11)

=-=

'~---

.

/.).1.'0 de

Membros (5) _ Partidos .
José Feliciano _ PSD.
Slgefr~do
Pacheco tVicePr.)

1963.

Membros (5) - Pal'ticlos
José FeIícíano - PSD.
Ruy Carneiro - PSD.

" PSD,

Ant-ônio Jucá _ PTB.

Padre Calazans _ UDN,
José E1'miriO (presidente) - PTB.
Josaphat Marinho - S;legenda.
Lopes da Oüsta - UDN.
Aurélio Vianna rRelator) - PSD.
SeC!'etário: Auxiliar
Legistativo,'
PL-IO, Alexandre Marques de Albu- \ H) Pa,'a O estudo das Mensaquerque l\l1el1o.
gens do Poder Executivo reReuniões: 2i!-s e 4!).s feiras às 14'
horas.
1 ferentes à REFORMA AO·

SERViÇO PúBLICO CIIíIL (7 Membros)

I

Titulares
suplente..
Pãrtidos
Leite Seta (Vice-Pres,)
1. Victorino Freire
P:3D
SJgefredo Pacheco
P3D
2. Benedwto Valladareb
Silvestre Pericles IPres.)
PTB
1: Edmundo Levi
Nelson- Maculan <licenciado) ·PTB
2, Antônio Jucã '
J\ntônio Carlos
UDN
1. Dinarte Maril
Padre Calazans
UDN
2. Lopes Costa
Al'Jys1o de Carvalho
1, Me mde' Sá
PL
Dec:et:'irlO: Auxiliar Le:gislati7o, PL-9. J. Ney. Passos vamos..!!t(!Uniões: Quartas-feiras às 16,00 horas.
. ~

MINISTRATIVA
E) Par: efet:;: levantamen- Ci'hada por iniciativa da Câmnr,
to da PRODUÇÃO MINERAL dos Deputados aprovada pel!) SenadQ
em 1.12.1963.
DO PAiS e estudar os meios
Membros (l8) Partidos
capazes de' possibilitar a

I

su~

Senadort"l':
Wilson Gonçalves - PSD.
Léte Neto - PSD.
Sjgefredo Pacheco - PSD.
A'rgemiro de FigUeil'edo _ pTB,
EdtlHUldo Levi -: PTB.
AdOlPho Franco ...... UDN.
JJJão Agripino - UDN •
Aurélio Vianna _ PSB.
Josaphat Marinho - Sem legenda.
Deputados:
Gustavo ca.panema- ~PresiQente) -

industrialização

Criada em virtude do RequeMmen··

to n"

66õ~63,

1963.

.

do Sr.

Senado!

~

o.sê

Ermirio. aprovano na sessão de 18 de
setembro de 1963.
Designada em 19 de setembro de

TqANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PúBLICAS
(5 Membros)

Pl'o:rogada em virtude do R-equeSuplentes
SUbs!.Jtut-os
t"lmenLo n ll 1.159·63, do 8r. SCUd.d?t
José Fel1ciano O?t:es.)
PSD
1, Jeffei'son de AgUiar
Milton campos, ap-rovado ,na sessao
Seba..stIão Arcne'r
P:3D
2. Filmt.o MuHer
de 10 de dezembro de 1963.
Dezena Neto
?'l'B
1. Sílvestre Péricles
Membros }9) - Partidos
P'TB
Líno de Matos
2, Miguel Couto
PSD,
.
11'ineu Bornhausen (Vice-Pres.) (JDN
1. zacarias de Assumpção
Aderbal Jurema ~. PSD.
José FeliClano _ PSD,
Laerte
Vieira
- UDN (SUbstituido
A:,tilio Fontana - PSD.
-Secl'etâl"C: Oficial Legislativo, PL-8, Alexandre Pfaendel'
pelo eputado Arnaldo Nogueiral.
Eugemo BalTos - PSD.
Reuniôes: Qual'tas-feH·a.s às 16,00 horas.
He'ltor Dias - UDN.
José - Ermirio <Relator)" - !?TB.
Doutel de Andrade - PTl3.
Bezerra Net.o _ PTB.
Arnaldo Cerdeira _ PSP.
l\ldo Braga _ PTB.
COMISSõES ESI)EqAIS
Juarez, Távora _ PDC.
Lopes da Costa UD~:'
Ewaldo Pinto _ MTR.
Wi~.'ion Gonçalves ...:.. PSD.
Mllt.on Campos <P:-esidente)
A) Para Revisiio do Projeto quel Arthur VlfgllJo _ PTB,
UU,'L
define e regula a PROTEEomunuo LevI _ PTB
Júl'o Le,te ,v,cePr.J - PRo . . COrl\>IISSo-ES
ESI'ECI 'IS'
-DIREITO DO AU
'Secretal'lo:
AuxIliar
LegLSalÕlvo
C
,AO AO
- MoJpho Franco - UDN
PL-IO Alexandre Marques de AlouPARA O ESTUDO' DE
TOR
u~~,',ca Rezende 'V,cepreBldente)
~erql1e. Mello,
. ~
PROJE'l'OS DE' El\fENTitulare~

. Partidos

I

Cnada em virtude do R~querimento
Josapfiat ,Marinh~.- Sileg~nda.
D 400 ti:! du Sr, SenadQr :\lllwn
SecretárIO:
OfICial
LeglSld t.lVO,
c. I,UPUt5, aprúvado em 20 ele jane!ro PL-o, J. B CasteJoh Bran~o.

de

,U6",

lJe5.gnada eUl 22 de novmbro de

190',
,
.
pro''I'ogada alô 15 de dezembro de
196:1 em -Virtude 0.0 Requemnenr..o llÚ_
mero 1113-62, ap 'ovadu em 12 de de~

I

-i

I

I

."-

DAS A CONSTITUiC-O

ReulllOes: o~s feiras às 16 noras.
__

"

A

Projeto de Emenda à ConsC) Pa
-t
d d
f 't
F) Para estudar a situacão dos I
tituicão n Q 4/61
ra O e>s u O oS e ai OSI
TRANSPORTES
M' AR'TI '
-,
d'\ INFLACÃO E DA POLiTI_
I , - (QUE DISPOE SOBRE VE"CI~lENI)

i

CA TRIBUT ÃRI!. E CAM81AL
MOS E FERROVIARIOS
1 TOS DOS MAGISTRAOOS)
SO- BRE AS EMPRÊSAS PRt- , Cnad-a_ em vlrtud~ do ,ReqUer'.U1en~1 Eleita em 27 de junho de 1961.
.- ~
.,
d
é
VADAS
t.O 09" 7,,2-63, do Sr', Sena 01' JQ;;;
Pl.'onoO"ada'

zemOl"o de }952.
El'mlrio, aprovado na sessão de 13 de
<:>'
C'.>mpletada em' 4 _de· janeIro de
novembro de 1963,
- até 15 de dezembro de 1962 1)('10
1903, com· a -dé~lgnação dOS Senn,Jres'
d
R
e t 609 6
14 d
Va.5concelOs 'forres
e
Crla a em virtude do RequerimenDe~iU'n"'d. e
'3 d' novembro dei equenm n o · 1 aI"r. em
e
S enaaores
co n\l 5:H~o3. do Sr. Senador Gouveaj
;;' ... "
m./>"
•
I de~embt'o
de 1961.
.
Edmundo LeVL
. I'
-'
d'
.,983.
,
.
~
,
Vl~ 'la, aprovado na St:';SlSao
e ~ de
.
.
\ _ at-é 15 de dezembro de 19i!3 pelo
PrQl'rogada n.té 15. de dezembro <:ie \ agost-O de l ! J 6 3 , .
Prorrogad::: até- 1& de dezembro de Requ~,'imento 779-62, apr. em 12 do
1964. em vutude. ao R,equerlm~nto ll\l,..
DeSlO'nada em 8 de aO'o.sto de 1963 1964.
em' virtude do R,equerlmen~ I zemhro de 1962.
.
lI1ero I 198-63. 00 Sr. Senador Meneo
..
.
n Q L 162-63. do Sr. Senador JúlIo
ses Pimentel 'ap:-Ovado em 15 le (le~
Prorrogada em virrude do Requeri-I.Leite. aprovado em 10 de d-e1:emb-:-o
- ~t.é 15. de dezembro de 1964 pe:lo
zeOloro de 1963.
.
menta n 9 1.161, de 1963, do Senho:r de 1962.
. Requel'lmento 1.138-63, apr. em 16 de"
Membros /-7) _ partidru
Senador A8tilio
f'?ntana, aprovajo
Membros (5) _ partIdo"
de:-.:embl'o de 1963.
I
em 10 de dezembro de 1963.
•
Completada. em 29 de outub~'() de
G11berto Marinho _ PSD.
Membros (5) _ partidos
'AttíllO Fontana - PSD.
1962. 15 de maio de 1963 e 23 de a.bril
~ Slgefrt:oo Pacheco PSD.
de .1963,
Menezes Pimentel - PSD.
Attíllo Fontana _ P"restdente
JOSé El'mírio _ PTB.
Membrqs n6) - Partidos
Herrbald0 VieIra DDN.
PSD.
. Irineu Bornhausen _ UDN.
lHi1ton Campos - UDN,
José FellCiano _ ·(Vice-Pr.)
Júlio LeIte ...... PRo
Jettel'.5on de Aguiar - Pl:30.
Va.sconcelos Torres - PTB.
PSD.
Secretário:
Auxiliar
LeglsLlt1vo
Lobão da Silveíra 123 ~ de .:torll ~e
Edmunao. Levi - pTB,
José. Ermirio _ Rel'3ror _ P'l'B,
PL~10, Alexandre M. de A, ~lel1o.
1963) - PSD.
'
Aloysio de Ca'rvall1o - PJ;..
Adolpho' Franco _ UDN,
Ruy Carneiro - PSD.
,
AuréliO Vianna _ PSD,
Benedicto vallad!}fet: - PSD_
Secretária.: Ofimal
Legís!a.tivo G) Para o .'studo da situação
Wilson GonçalVes l23 de al>:1l de
- PSD,
13) Para estudar a' situação aa PI..-3, Julieta Ribeita doo·. samO-,S.
do CENTRO TÉCNICO DE 1963)
DanIel K11eger _: UDN.
CASA DA MOEDA
AERONÁUTICA E DA ESCO, Lopes da costa {29 de Jutub.ro de
Para estudo da. causas que
Criada em vil'tud.e do Requerimen- ()
LA DE ENCENHARIA DE 19621 _ DDN.
Milton Campós (vtce-Pl'e.sident,e)
-ro n 9 56t~63, do Sr. Senador Jefter..
dificultam . a PRODUÇÃO
'A.ERONÁUTICA,
DE 5 JO, HeribaJdo VIeira· - . UDN ..
. son de Aguia.r,' aprovado em 14 de
AGRO
PECUÁRIA
suas
oreRUi PalmelIa _ UDN.'
agôsto de 1963; Designada em 28 de
SÊ DO~ CAMPOS' :
percussões negativas na e,,~
Silv.e&tre Péricle.s (23 de aoril de.
O4lôsto de 1963.
"
Criada
em
vÍl'tude
do
Requerimen·
1963~
Prorrogada até 14 de março ~e J964
,..-·""tção
. to n9 '168-63, do Sr. Senador Padre Bezerra Neto (23 de abril de 19(3)
(90 dias ) em virtude do RequerImento número 1.160-63, do Sr. Senador .• Crlada em virtude do Requerrmpn~ Calazans, aprovado na sessão de 13 - pTB.
Afonso Celso _. PTB.
Jeffetson de Aguiar aprovado. em - 10 to nO 569~61'l. do Sr, Senador JoSé de novembro de 1963.
de de-zembl:o de 1963.
Elmido, aprovado na sessão de 20
Designada em 13 de novembro de
Nogueir.a da Gâma - PTB,
agasto de 1963.
1963
. Barros Ca.rvalho - PTB
Membros (7) ' - Par-tidos
Designada em 22 de agôsto de 191i3.
.
AlOysio de CarValho
lPreslJCll ...
Pron'ogada por 1 ano, em vrrtu1e
Prorrogada até 15 de dezembro de
p. L,
Jefferson de Aguia.r (Presidente
_do Requel'imento n9 1'.19-7-63 do ~f-'~ 1004 em virtude , do Requerimento nú.
lvlem de Sá ~ FL.,
PSD

I
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Projeto de Em"I'Ida à Cons- L) Projeto de Emenda à COIlS_ 1 - até 15 de dezembro de 1[""4 prl(!
tituição "ç 7/61
tituição n9 9/61
I ~~~~~nblr~14J;6~96;:r0\1ad,o em 'u de!

Menezés Pimentel -

PSD.

~~i~~ld~a~Fe;a \7ic~p~~Siden!.e -.

Completada em 29 de outtlb:"c Qe UDN.
(QUE DISPõE SOBRE .4.S !'.1.4.Te- (QUE MODIFICA O REGIME DE
Eurloo Rezende <23 de abri lde
. RIAS DA COl'\lI?ETtl:RCI,~ PR!VA- Dj:SCRn,'.lI~i'.. \·Pt.O DAS REND,l,s) 1962 23 de abril de 19ô3 e 22 r!e jU~
lho de 19-63.
19(331 '- Relator - ODN.
TIV A DO SENf.::.DO. !N:;!'-L':"'~:YO
Eleita em 20 de no\'embro de 1961.
Silvestre Pêl';cles 123 de abril de:
AS DE PRO:?C::t A E!.::C!\"SRt..-ç.!O

DOS C:-":ZFES DE r..:.1~S.fi.O
PLOMA'l'ICA
PERMM"'S..'t\i"!'E
APROVAR

O

D~

E

ESTt~=!.-;:::C!T.'L!i:S

TO o RO:\lPll\!ZR'l'O E Ú n..EATAlUEl'.'TO DE RELAÇÕES DIPLOMATlCAS CO~l PAíSES ES'I·'<tASGE:.1.0S) ,

Prorrogada:

Memul'06 - Partidas
Jefferson de Aguiar _ PSD.

HJ63) _ Presidente _ PTB.
Nogueira da Gama - PTS.
- até 15 de d.ezembro de 1962. pelO I
Bar;-os Carvalho _ PTB.
Requenmento 605·61 ap;:.vado e'l1 H 19~~~lS~ p~~nçan'cs <23 de aoril de
AloysiO de Carvalho '"'""' Pr...
de dezemtiro de 1961;
\ Uno de Mat.os _ PTN.
- ate In de o.e.:/:'mbro de 1963. pelo
Ruy Ca:'netro - PSD.
João Agripino 123 de abril de 1963r
aequerimcnto 782"'62 aprovado e.'ll 12
Lobào da SIlveIra - PSD.
_ DDN.
o d
""
de'emb1'
1962'
GUldo
Mundin
1~9 de u',HU)fO de
",.1
~.
•
DanIel Kneger - DDN.
_ até
15 de f'de~emlJro
de 1!164, peJo' 19621 - PSD

I

'U

Ele.ta. em 4 de outubr ode 1961.
Prorrogada:
Requenmell't.o 1 141-63 .aproVado em
- ate 15 de dezembro de 1962 pela IC' de dezembro de 1963.
Requcnrnento 3G7-61, aDr, em :4 je
_
dez.cmJro de 1961;
Membros 116) - partIdos
- ' ate 1:1 de dezembro de 19':)3 pp,o
Jeff.erson de A:JUlar 123 de abril
Req. 1.139-63. apr. em 10 de aezcm~ I' de 19631 - PSD.
bl'o de 1963.
Menezes Pimentel - PSD.
Completada em 29 de Outubro de
Filmt.o MulIer - PSD,
1962 e ~4 de ab-:-il de 1962.
Guido Mondin (29 de outub:o, de
1962) - PSD
MemOrOs 116) - Partidos
Ruy Carne.to (23 de abril de Ul63
Menezets panen tel - PSD.
,\\'ilson Gonl;alVes <23 de abril de - PSD.
Danlel Kneger ('Relator) - DDN.
1963) _ presidente - PSD.
Eunco kezende \23 de aOl'U de
.Lobão da Silveira - PSD.
Ruy Carneiro 123 de abnl de lDtJ~) 1963) - UI.)N.
Milton Campos - UDN.
- PSD.
HeribaJdo Vieira - UDN.
GUldo MondlD ,., de outulJro de
RUI palmeira
-UDN
1964} ~ PSD.
Eurico aezende '2.3 de abril de
Amaury Silva - 23 de abril de
1963) - (JDN.
1963) _ PTB.
Daniel Kneger - UDN.
MilUl-n campJs
I Vice-Presidcme)
Bal:I'Og Can'alho - PTB.
_ UDe<
A:gemlro de l;i'lgue1reúo - P"I'B.
Herli::laldu \71elra - UDN.
Bezerra Neto 123 de alJril de i~63
_
pTE.
Lope.s da Costa - ODN,
Silvestre Pérlcles ..•. ,.,.) _ PTB
Aloysio de Carvalho - PI...
Vivaldo Lima - P'rB.
Lino de Matos - PN.
Amaury Silva IZ4 de abril de ~9ti:1J

I

Mllton campos - UDN.
HeflbalOo Vieira - OUN.
Lupes da Costa _ ODN
Q) Proje1:o de Emenda
João Agnpino 123 de abril de 1963/ 1
tituicão nÇ 3/6'2

..... UDN
Eurlc:J R.ezende 1"!3 de at):-ll de
126::"1 _ OD~.
Silvestre pC'l'lcles "-".3 de ab:l'l1 d.e
1963) - PTB.
Nogueira aa GaIni _ P'I B.
Banos Carvalbo _ fTB.
AloysIO de Carvalhc - PL.
Mtguel couto - PSP.
Cattete Pinheno ;23 de abril de
1963) - PTN.

à

COI1S"

IAUTC:::2.A O T,'1;;:nU~AL SUPE"
RIOR ELEl'I'ORAL A FIXAR OA~
TA P.1;l.1. A I!:3ALIZAÇAO DO
PLEBISCITO
PREVISTO
NA
ED:.i:NDA CONS7!TUCIONAL W
4 - ATO Aa:C!ONAL',
Eleita em 10 de julho de 1962,

Pl'Orog>lção:
- ate 15 de dezembro de 1963 1",;>]0
Requerunento 787-ü2 aprovado em 1:.1
O) Projeto de Emenda à Cons- de dezembro de 1962.
, . _
o
- até In de dezembro de 1964 pejo
tltUlçao li· 1/62
RequerImento 1 146, aprovado em ~O
(ODRtG ..\TORIEDADE DE CONct.'1t .. 1 de dezemoro de 1963.
80 PARA INV.~STlOURA E~ I Completada em 23 de ab.:U de
CARGO INI<;IAL DE CARREIRA 1963.
E YR01BTÇAO DE NOMEAÇÕE:S
Membro:: - Pllrtloos
INTERINAS),
.
Jefferson de AgUlar - PS.
ELeita em l(} de maio de' 19S2.
Wilson Gonça,ves 123 de a::>riJ de
1963) - PSD.
PI'Ol'l'O~Iada;
lluy CarnelI'o - PSD
- até 15 de dezemb!'o de 1962, pelo(), Lobao da Silveira - PSD.
- PTE.
Req 185-62 aprovada em 12 d{" :1(:_
Menezes Pimentel' - PSD.
Vaga do Senador PJllW Ferreml
de 1962.
LeIte Net:l 123 de abnl Oe 1D~3J
M) Projeto de E",enda à Co"s- zembl'o
(2.1 de abrIl de 1963) - Rela~or
- at,e 15 de dezembro de lDt!3 pe i (" Pb1)
P1B.
tituição "ç 1'0/61
aeq 1. l44~63. aprovado em 10 de de~
Milton Campos - DDN.
aloySio de carvalho - PL.
zembro de 1963.
Herlbaldo VIeira _ UDN.
,API.ICAÇÃ() DAS COTAS DE DI- Lino de Ma tos - PTN.
completada em 23 de abrU de .1:163
Joflo AgriplTIo 123 de abrll de 1963)
POSTOS. DESTINAD.~S AOS MlJNlem!)1'OS - P'>ll'~ld()s
_ UDN.
NlCIPlOS1,
Jefterson de Aguiar - PSD.
EUI'1cO Rezende l23 de aorl! de
K) Projeto de Emenda à COI1SWilf!on uonçah'es 123 de ilOrll de 1963) - ODN
Eleita em 28 de dezembro de 19a2.
tituição "q 8/61
1963i - PSD.
Da'niel Krleg~r _ lJDN
Prowgada:
I;{uy Oarnelro - PS.
SilvestI'e Pénele.') 423 de abrl1 dtJ
- ate 15 de dezembr.ç de 1963 pf'lO
(SOBRE EXONERAÇllO. POR PRO19-63) - PTB.
POSTA DO SENADO, DE GItE> ~ ~cibr18~~63196~:Ov.ado em 12 ae de-) Menezes P~mentel - PSD.
Milton Campos - UDN.
Nogueira da Gama _ pTB
DE MISSAO DTPLOMATICA DE
Barros carvalho - PTS'
- até 15 de dezembro de 19-64 P~Jo! Heribaldo VIeira - OU!'!.
CAltÁ'rER PERMANENTE/.
Eurico
Rezende 123 de ab;il de
Mem de Sá - PL.
.
Req. 1.142"ü3 apl'eVado em 10 112 ouEleIta em 5 de outubro de 1961.
1963)
ODN.
Aarâo StelnbJ'ueh _ MTR.
tubro de 1-963.
Prorrogada:
Completada em 30 de marco de
João AgrIpino 123 de abril de lí163
_ ate 1.1 de dezembr-.o de 1962. l)elO 1962. 29 de ouCUbl'o de 1962 e 3 de
- Vlce-Presldente - DON,
R) Projeto de Emenda à Cons"
Beque.-Imento 608-61, aprovado em 14 abril de 49ff3
Dau!el U;eger - ODN.
tituição n Ç 5. 62
de janeIro' de 1961;
Memo!'o.:; (16) - partidos
- a.te 1!) de janeiro de 1963, U{'lQ
J eft'erson de Agu;.ar _. ?SD
Silvestre Pél'icles l23 de abril de
Requenmenw 781-62, aprovado em l2
Wilson Gonçalves' 123 de Il.orll de11963) - PTB,
(DISPoE S~3.itE A E:';TREG.4. AOS
de de~embl'u de 1962;
Nogueira da Gama _ PTB.
MUNI:C~.io.':.,JS DE 30'--" DA ARRE~
1963' - PSD.
Ruy Carneao _ PSD
- ate 1ô de dezembro d$ 1964, pejo
Barros Carvalho _ PTB,
CIlDr..Çlt.C O(,'-S E~TA.DOS QUAN.Requel'iment-o 1.140-63 ,aprovacio em
LObão da Sllveira - PSD,.
AloySiO de C'arvaJho _ PL.
- !l2...., ~xçE~Ea E.S &1:::.\"DAS 1\lU10 de aezembro de 1963.
GUldo Mondlll' \29 de outubro de I Aurelio
VI anDa 123 de abrll dei 1\.,,"-.,1.. AIoS/.
Completada em 30 de março de 1962) - PSD.
1963) - Relator - PSB.
Eleita em 13 de :setembro tje lf'd2.
1962, 29 de out'.lbr-o de 196:L, 2~ de
Milton Campos - ODN.
Prorrog'aCia:
abril de 1963
Heribaldo VieIra - ODN,
/
f.,opes
da
COsta
ODN,
MemorOLS 116) _ partldos
Projeto de Emenda à Cons-I - até 15 de deiembro de 1963 [.,10
João Agrip.no 123 de abril de 19"...3) P) t:~
: ~
o 2/62
Requenment.a n'" 1 147-6::1 apru\<ldo
Merezes P:mentel - PSD.
ODN.
._t.:.çt-O 11·
1 em 12 de dezembro de 1962:
Ruy CarneIro .23 de ab:il de 19'1'3)
- Pl'e.sldente - PSD,
- até lt, de dezembro de 196~ pelo
Eurico a.Jzende (23 de abril de (lNST;'l'VI NOVA DlSCRUlINAÇ ..\O
DE REND,,'~S ElH 7AVU3, ::')8' RequerImento 1 147-{) 3apro\'aJc em
:Loba() da SlJveu'a - PSD
19631 - UDN.
l\H';\IH..:t?leS),
10
doe dezembro de 1963.
Jefferson de -L\.guiar t23 de '.lbril ae
Silvestre Péricles 123 de abrll de
Complelda em 23 ete abril de Ul63.
i9631 _ PTB.
1963) - PSD
Elelta em 23 de malo de 1962,
MemOr06 - PartIct%
GUido Mondin ~29 de outubrc de
oNguet·:a da Gama - PTB.
prorrogaçâo:
JeftersoD de Aguiar - PSD
1962) _ PSD.
Barros Carvalro - PTB
Ruy Carnero - PSD
•
Dame; K,r:eger _ UDN.
Josaphat Marinho (23 de a'l!1l de
- até 15 de dezembro de 1963 pejo
Lobão da Slvera - PSD.
EurlCO
Rezende 123 de abrlJ de I 1963) _ S. leg.
Requenment..o '786~62" allro~ado t'm 12
1963) _ UDN.
Wilson GonçaJve.s '23 de abrll de
de dezembro de 1962;
Aloysio de carvalho - PL.
1963) - PSD.
MIlton, campos - UDN.
Lmo de Malios _ PTN.
- até 15 de dezembro de 1964 "}"10
Leite NQto 123 4 63> - PSD.
Heribaldo Vieira IVice-PresIdente)
Requer1ment,o 1.145-63 aprovaClo em
Menezes Ptmentel _ Pr-e&1dente.
- UDN.
h
10
de
dezembro
de
1963.
Mil
'-CampO"
(JnN
LOpes da Costa - ODN.
à Cons~
~ ~.
.
N)
Projeto
de
Emenda
Vaga do Senador Plnto Fe~elr8
Completadll.
em
23
de
e.brU
de
.~:i~~~o
J~\~~hOO~2~'
4
63)
!
Ç
tituição n 11/61
(23 de abril de 1962 - RelatAlf 1963.
Membros _ PaJ'tldos
Vice-Presidente - UDN.
PTB
(CRlAÇAO DE NO\'OS
JeffersQD Cie Aguiar _ PSD.
Dante! Kr!eger - UDN.
Bezerra Neto 123 de abril de 1963)
MUNlCtPlOS)
Wil.sun Gonçalves 123 de aGr11 d
Vaga do Senhor PlDti) Ferreira,
- PTE.
1963)
P'D.
e
Eurloo
Rezende 123.4.l;3J - UDN.
Amaury Silva 123 de abril de 1963)
Eleita em 28 de março de 196a.
"
'26.4.63)
- PTB
"
Prorrogação:
f
- P'I'B.
Ruy CarneLI'O - PSO.
Nogueira da Gama - P'I13.
Vivaldo Lima _ PTB.
...., até 15 de dezembro de 1963 01':10
Lobã,n da StlvelI'a - PSD.
Barros carvalho _ PTB.
Aloy.slo .de Carvalhó - PL.
Req 794~ü2. aprovado em 12 d.o :kLeite Neto 123 de abril de 191'33)
Mem de $ã _ PL.
[.1110 de Ma tos - PTN.
zembro 'de 1962.
- PSD.
-.
Miguel Couto 123.4.63), _ l'SP.

I
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5) Projeto de Emenda à COI1S-'

tituição n9 6 '62

-

tAUMENT,\ PAn~\ QUATUO o SIJMENO
DE
REP~tF.SENTANl'ES
nos ESTADOS fi: 00 DI8TR('l'O
li'EUS.-:n.AI., NO SI':N."\1l0).

Ele! a em 13 9 641

peJo ReQuenment<J
'flprovaoo em l:l 1:.1.62;
- a.e 15 12 64 peJo RequerlInento
H8-ô3 aprovado em 16 12 63
Complet.ada eI~ 234.63.
ate 15 12 63

(DIREITO DE PROPRIEDADE)
Designados em 23 4,63

790--(j:!

Membros - partidos
Jefferson de Aguiar _ PSD
ll,J.Y Carneiro pSD
l.ubâo da "'Siiveira - fteJat-or
PBlJ
WIlSOn Gonçalves
(23 4 63)
'POSU
Menezes Pimentel _ PSD
MlJwn Campos

_

Prorr~~ada:

- até 15 12.64 pelo Requérullt:u[.(l
1 .151 ~63. aprovado em 10 .12 63.
Membros . . :. . Partidos
Jefferson de Aguiar - PSD
Ruy Carneiro -. Pre.sldente - PSD
Lobão da Sílveira - PSD
Wilson Gonçalves PSD
Meneze.s PnJ1entel _ PSD
Heribalda Vieira Vice-presiden-

I

-UDN

te -

PSD

Amaury Silva - ?Ta
Bezerra Neto PTB
Vaga de SenaCior P:n!o FerUDN
Ireira - PTB
123 4 63) ._ ViSilvestre Pericles _ PTB

HerlbaJdo Viena _ UD:-l
Josaphat .\1annho <23 4 63)
VD~

Março de 1904

SUvesti'e Péricles _ PTB
Y) Projeto de Emenda à Cons-I
Argemiro de Flgueiredo - PTB
tituição nQ 5/63
Eurico Rezende (23 4.631 _ UDN
MUtou Campos - . UDN
{DISPõE SoBRE O Ufi'OSTO DE
Daniel Krieger - UDN .
VE~D,\S E CONSIGNAÇõES
JO.'>aphat Marinho - Sem Legenda
AIo~'s~ de Carvalho PL
Deslgnada em 31. 5 63

V) Projeto de Emenda à Con;tituição I1Q 2/63

Proõ'rog:,lOa:

-

(Seção 11)

~/~~~~==-~--~--=-=-~~~~~~~~~~~~=-~~=-~~~~~~~

Daniel Krieger _
EuriCO Rezebde ce-Pl'cfoJdente _ UDN

vaga do Senador Pinto Perreire.
(23 4 63) - Presidente _ PTP
.
Nogueira dA Gama - PTB
Carvall10 _ P'T'B
Mem de Sá PL
Júlio Leite 123 4 63' - PR
Ba.rro~

Artur V\rgil1o

-

P'TN

EurIco Rezende 123 4 63) - UDN
Alilton Campos - .Relator _ UDN
João Agripino - UDN
JO&3phat \tIarlnho - Sem Legenda
AloY5IoJ de Carvalho - FI..

. W) Projeto de Emenda à ConsT) Projeto de Emenda à Constituicão nO 3/63
tituicão nO 7/62
-

IIDISPÕE SoBRE A :\D;\I1SISTk.-\tltE\'OG{\ A EMENU,\ CONSl'ITU(,'..\0 DO OlS1'RITO FElJ(mi\l~ E
(;IONAL N') 4. (!Uf<: INS'l'ITl!ltt O
l\lATi-:Rl,\
OA
C(}-'!PI~TENCL\
ms'l'EMA
PARLAME:'IJTAU:
OI!:
PRIVA'I'I\'A UO Sl':NAOO,.
.....;
G()VÍl;R~O E O ART 61 IH ~ 'UNSTITtnç,\O rEHEflAL, DE 18 DI!
SETE:\'IBRO' DE lM6).

Bezerra Neto - PTB
Edmundo LevJ - PTE
Argemiro Figueiredo - PT:E.
Melo Braga - PTB
Eu\'lc() Rezende (23.4.631 _ UDN
Aloysio de carva·lho UDN
Afonso Arinos- - UDN
Josaphat Marinho - RelatQl'
pl"Ol'l'ogada 3.té 15 12.64 pelO Requerimento numero _1.154-63. apro- Sem Legenda.
Aurélio Vianna - PTB
v3do em 10 12 63
Jú!Jo Leite _ PR
)'·10mbros _ partidos
JeffêrSon d-e Aguiar - PSD
COMíSSõES
Ruy CarnelfQ - PSD
Lobâo da Silveira - PSD
PARLAMENT ARES
Wllson Gonçalves _ PSD
INQUÉRITO
Menezes Pimentel _ PSD
Lelt.e Ne'o - P3D
CRIADAS DE ACÕRDO COM O
Amaury Silv ll - PTB
ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO E
Bezerra Neto - PTB
O ART, 149. ALíNEA A, DO REVaga do Senador HUmberkl
Gll\IENTO INTERNO.
Neder ~ ?TB
a
Argetn1,o de Figueir-e-do
~
1·) Para apurar a aqms\ç.ao,
Eur;c. o Rezende - UDN
pelo Clovêrno Federal, dos
Milwn Campos _ UDN
DanIel Krieger _ UDN
.
acêrvos de concessionárias
Aloysio de Carvalho - PL
de serviços -públicos e a
Josaphat .Mari~- Se mLegenda
importação de châpas de

DE

I
I

Z) Projeto de Emenda à Constituição n Q 6/63
1_
(J:-.IEl,EGIB1LfDADE)

Designada em 2 10.63
Pl'orroga.dO até 15 12.64 pelo Requenmen.o numera 1.156-63, aprovado em 10 12 63
'Membros _ partidas
Jeffrtson de AguIar' __ PSD
Ruy CarneIro - - PSD
Wilson Oonçalve$ _ PSD
Jose Feliclnno - PSD
W91fredo Gurge1 PSD
#\,rgemlro de Figueiredo - PTB
Bezerra Neto - PTB
Si)vl?-stre Pêrlcles P'1'B
Edmundo Levl - PTB
Eurico R.ezende ODN
MlIt.on Carnpo.s _ UDN
AJovSio de Carvalho - UDN
Afonso Arinos - ODN
Josaphat Marinho _ Sem
Rã-ú! Giuberti - PSP

C

aço para a Cia
I dgica Nacion}al_

Siderúr(,

t' a a pela Resa uçã-o número 11.
de 1963. assinada pelo Senhor Nelson
Maculan e mais 28 Serihores Senadores la,presente.ãa· ern 30 de maio de

19ü31.
,
. Designada em 31 de maio de 1963
P't"azo _ 12Q dias, até 28 de setembro de 1963.
Prorrogada:
,
Por maLs 12Q dias, em vIrtude
da aprovação do Requerimento número 656".63. do Senhor Senador JoãO
Agripino, DS sessã.o de 16 de se-t.e;nbro de 1963 ~21 horas),
_ \lOr mE.ls um anQ .em vil'tude de.
aprovação do Requerimento número
1.173-63. do Senhor Senador Leite
Neto, na sessão de 12 de dezembro
de 1963
Membros - Partid'Üs

I

Des!gnada em 2 5 63
Prorrogada ate lfl I:.!. 64 peto ReQuer/meMo 1.152-63 aprovado em 10
EJell,;,1 em ti 12 62.
de dezemt)ro de 1963.
Prorrogada:
McmbrQ.!; _ partidos
at.e 15 12 63 pelo Req1lel'imento
Jefferson de Aguiar - P3D
'i9i . fi:! aoro\'ado em 12 12 62;,
Ruy CarneJfo '- PSD
- a:e 15 12 64 pejo l1equcnmento
JefferS<:ln de Ag-u!ar pSD
Lobão da Silvelra _ PSD
149,ti:l aprlJvada em 10 12 '33.
Leite Neto (Presidente) - PSD
Wilson GonC3Jves - P8D
Comp,et-ada em 23 .. 6:t.
José
Le~te
PR
.
Menezes Plmentel _ PSD
l"l"elson Maculan - PTB
-_/
João Agripino ~Relat.on - UDN
Leit.e Neto - PSD
Memtlros Pal'tidos
Josaphat
,M:al'inho - Sem Legenda.
Am~)!ry SlIva PTB
2-1 Pl'Ojeto de Emenda
Jdfel'son de AgUla-r - PSD
Bezc:Ta Neto - PTB
9
Constituição
n
7/63
Ruy CamelJ'o - PSD
.,. Vaga do Senador Pinto !'''e'u ..ara
2.) Para apurar fatos apontapedro t..ud()viCO _ PSD
(TItANSFER~NCIA
PARA A -REPTIl
dos da triblln a do Sen ado
WilSOn
Gonçalves
1234,631
.. , Vaga do Senador Ed'.la,rdo C3SER\',\. DO l\-I1Lf'fAR DA ATIVA
PSD
talão (Vice-PreSIdente) - PTB
QUE SE CANDIDATAR A CARGO
e outros. relacionados com
BenedUo Vallndares - PSD
El,ETIVO).
o
."
Vaga do SeIUldor EduardO Asirregularidades graves' e
Menezes Plment,el - PSD
smar _ PTB
•
• Designada em' 2.10.63
MiltOn campos - ODN
Eurico Rezende _ Prp' iC:1te
corrupção no Departamenprorrogada até 15.12,64 pelo Rel-Ierlbaldo VieIra - UDN.
Ml1ton Campos UDN
to
de Correios e Telégrafos
Eurico Rezende ~ 23· 4 63)
queriment.o
número
1.156-63,
aprovaUDN
Daniel Krieger - UUN
Daniel Khee;el' _ UDN
do em 10 12 63
AloysiO de Carvalho - ?L
Cr'I'ada
pela. ReSOlução n"úmero 32
Membros _ partidos
João Agripfno 23 4 63) UDN
Josspha.· Marinho Relator
de 1963, assinadA pelo Senhor Jef·
Amaury Silva 123 4 63l - PTB \ Sem Le>gendn
Jeffel·son de Aguiar - PSD
ferson de Aguiar e maiE 33 Senhores
Ruy CarnelfQ _ PSD
NI3-'5'1eir a da Gama _ P'l'B
Senadores I apresentada na s-essãO de
Barrm: Carvalho _ PTB
WIlson Gonçalves - PSD
30 de outubro de 1963'.,
X) Proj€10 de Emenda à Cons- Jose FeJlclII-no _ PSD
Mem de Sã - pL
Raul GlUberti - PSP
Prazo _ até o fim da sessão legiswaltredo Ourgel - PSD
tituiçi\o n Q4/63
A!'gem1ro de Pigueiredo - P'rd
lativa de 1963.
(CONCEDE IJ)IUNIUADES AOS
Bt'7t'rra Ne·o - PTB
( -ProJ'l'olts.ção por 90 dias (até 15 de
U) Projeto de Emenda à ConsVEREADORES I
Sl:ve~trf Pérlc!es PTB
,março d-e 1964' em virtude do Retituição nQ 1/63
Edm'.lndo Levl - PTB
Designada em 20 5 63
!Queriment.c numerO 1 163·63 do Se..
Eurleo Rezende - UDN
fTR..o\B.,u.no DE [\'.Ul,HERES E ~lE ..
Inhor
Senador
WUson
G{}n~arves<
Prorrogada at.é 15 12 64 nelo ReM1lton Campos - ODN
NonES E TRABALHO E~l 'N- querimento nütnero 1.153-63, aprovaaprovado na sessão dê 10 de dezem"
A;ovslo
de
Carvalho
PL
/
DUSTRlAS INSALUBRES).
bro de 1963 121 301.
\..
do em 10 12 63.
Afans{) Armos UDN
Designação em 6 de d,ezembro de
Designada em 23 4 63
Josflohat
Marinho
Sem
Legenda
Membr~ _ partIdos
1963,
Júliq Leite PR
Prorrogada até 15 12 64 pelo ReMembro.') (11) - Partidos
Jefferson de Aguiar - PSL
querimento 1.150-63 aprovado e"" 10
Ruy Carnell'O - PSD
Jefferson de AQ;U1ar - PSD
Z-2
Projeto
de
Emenda
de dezembro de 1963.
Leite Neto - P-SD
Lobão da Silveira - PSD
Wll.~on GotJÇlHv'c':; _
?SO
At·.ilio Font·ana - PSD
Constituição nQ 8/63
Membros - partidos
wilson Gonçalves - Presidente
Menezes Pimentel - PSD
{,HJTO;\lOl\HA
DOS
J\m~ICiPIOS'
Jefferson de Aguiar - PSD
PSD
Leite Neto - ~S'w
A.l'tur V1rgillo ?TB
RUy Carneiro PSD
Iunaul'y Silva - PTB
eSlgnada em 22.10 63
Bezerra Neto ,8 tl 63 - Vice-Pre ...
Lobão da Sílveira
PSD
.Bezerra Neto - PTB
Prorrogada até 15 12 64 oelo fte~ ~:dente _ PTB
Wilson Gonçalves Rela;Qr
• __ ·Vaga do Senador Pinto Fel'1'e~ra
q~le:ltnento númerO 1.157 -6:-1, ap! OV;jl·
, Mello Braga· - P'rB
'PSD
- PTB
do em llJ.12 63
Sii.~.-estre Péricles PTB
Menezes Pimentel - PSD
João Agripino - UDN
Membros' _ Partido.!;
Leite Neto _ PSD
Adalberto Sena _ ?Ta
Dantel Krif't.';er UDN
Jefferson de Aguiar - PSI
EurIco Rezende J23 4 63) -~ UDN
,E'ur1co Re7,f>nop- 123 4 63\ UDN
Ama.ury Silva - PTB
Ruv 'Ca~'neiro ~ PSD
Bczerr~ Neto v!ce-Presidente
Milton campos - ODN
Auré!io VinnM - PSB
Wij:;pl1 Gonçalves PSD
set::rf'tárto:·' A'I1{11:::\r
Lezi:;:lativo,
João Agriplno - UDN
PTB
.Jo~f'
F ptit,;;mo - PSD
Vaga do senador Pinto Feneira
MOY3!O de ca:'valho - PL
_PTB
.To!'iaoha.t 11arinho _ Sem Legenda
Lobâo da SilveIra - PSD
..
..
... ,
\

~\i~'.l~{ôes~e~ ~~.~~~~ ~~~:~~:
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEçAo 11

=
C.-\PITAL FEDEP...\I

SEX'l'A_FEIRA, 6 DE

~L\I:ÇO

DE 1961

SENADO FEDERAL
i' SESS.\O LEGISLATIVA OlWL'\,\IUA, iH 6' LEG!SLATl'IU
Sôbre a mesa l'equerimclüo de in~
formações que vai ser lido çelo Sr.
1<:' Secretário.
E' lido O seguinte
rl:EsIDtNCIA DOS SRS. MOURA
A;>;DRAIJE E ADALBERTO SENA:
Requerimento 11 9 28, de 1964
Ao"" 14 horas e 3{) minutos achnmse pre"cntes os senhores SenaSenhor Presidente do Senado
Fedet'al
dores:
Requeiro a VOfoSa ExcelêncIa sejam
Adalberto Sena.
sl)\;citado5 ao Poder Execut.ivo, pOl
José Guiomard.
inlermcdio do MilllstériO do 'l'l\'!.balho
e PreVidência Social, a.s informaçõeE
Vivaldo Lirna.
abaixo:
Edmundo Levy.
1 _ os dados concernentes ao CUEto
das utilidades e de outras despesas
Victonno Fl'eli'e.
pes.soais e familiares, no.." quais se
Menezes PHllentel
lxl,seou a recente fix,ação do salál'iomínimo para o Estado do ACI'e;
Dix-Huit Ro:o.do.
2 - a epaca ou épocas em que foram colhidos os d-ados em referênCia,
Diuarte Mariz.
nO Acre e nas outras reJiões do País;
\Valfl'edo GUl'gel.
:3 - os dados e critérios de cuj.il
,gplicação resultou. ne:::~.";sàriamente,
Ermirio de Morat'S.
a diferença. orçada em Cr$ 11,10. entre
'Rui Palmeira.
o S"oJário-minímo no Acre, no Rio de
Janeiro e nOs E"tados de Min:ls GeLeite Neto.
r~is e São Paulo (prmCiPai:;;,mUl'cíAloysio de C.arv(lll1o
plOS) •
5al3. das Sessões. 5 de n . o de
Jo.saphat :Vlarinho.
I!)M, Senador Adalbel'to' ta.
Aurelio Vianna.
O SR. PRF.SIDENTI~:
Padre Calatal1S.
o requerimento não depende de delilJel'ação do Plenário. Será, depois,
].Toura Andrade.
de publicado, despachado pela Presi.
Pedro Llldovico.
dência.
Mello Bl'ag:!l.
Continua a hora do expediente.
Irineu Bon1l1uu.<:en.
Tem a palavra o nobre Senador
José Ermirio, primeiro orador inseri.
Antônio Carlos.
to.
Daniel Krieger.
Mem de Sá. (23).
o S'R. JOS':;; ElG\IlRIO;
O SR. PI:ESIDENTb,
(Lê o seguinte diSCUrso) - Senhor
A lisw. de presença acusa O compa- Pre.sidente, Senhores Deputados. torecimento de 23 Srs. Senadores. Hoa- m::l.ln03 hoje O tempo dos nobres
"vendo número legal, dedaro aberta Senadores para tecer considera.ções
.. sessão. Vai ser lida a ata.
sôbre a atual situação do país, que
O Sr. Secretário procede à leI- no lnodo de ver de muitos políticos e
tura da ata da st'ssão enterior, administradores é de franca conturque e sem debate aprovada.
bação.
O SI:.. PRESIDENTE:
De fato, Senhores Senadores preoNJo há expedierite para leitura.
cupa-nos a vida econômica e social
A Presidência deferiu, hoje, os se- bresileira. Os males que se avolumam
guintes requerimentos de informações,
são de molde a fazer-nas desenvolv-cr
apre3~ntado5 11.;\ 5e&.ão e.nterio~
grandes esforças para conlpreendêNã 24-64. do SI'. SenadOl' José Ermírio! ao i\'linisLéno de Minas e Ener- los, tirar as ilações correspondentes e
pl"Ücurar contribuir paTa o afr:06tagia) ;
Nã 25-64, do Sr. Senador Aarão mento dos perigos que ameaçam 6
Steinbrllch (ao Departamento Adml- sociedade brasileira.
Embora 113 ~tuajs condições sejam
nist·rativQ do Serviço Públioo); e
N~ '1.6-M, dO Sr. Senador Vascon- dHicel:;, têm. porém, o seu l'emédo,
celos Tõrres (ao Ministério de Minas Qualquer diagnóstico Cf3, situação brQ.:tileir~ l~ali2Jt1, a l?rincipal doenga
tt En~t'!!:>a). (Pausa).

ATA DA 22' SESSÃO, EM 5 DE
MARÇO DE 1964-

I

o.

na ,inflaçã-o que corrói o orgaroismo mundo inteiro. tamh~m pi.t.õ,~am
nacl.Onal. A inflação, aliás, não e um \ pas"aram por i.s:;.o. V~janlOC; );\~~un.·.
mal brasileiro, Paí-ses diversOs do : dados J:elativos a 1963:

PAíSES

de.3d~

196,

1;ljl

Aillerica do Norte
.

'

Estados Ueidos ................... 1
Inglaterra. .........•...•...•••.•....
Canadá ........... , ...•.....•••.••. \
'Alemanha. Ocidental •••.•.••.•••.•.

fi"~

1%

11 {:~

1';~

6"';.,

2';{,

1"I"
... /1}

2%

...••..•..••.•••••••••••••••. 1

"~

o.,

11)':"

Dinulnarca •.••..•.••.••.••.•••••••• 1

6"·'o
6'"

~2'~::'

Ru<;sia

FI' n

,.

Itó.~iaça.. : : :::~:::::::::::::::::::: : :: I '
Espanha ................•••..•.•.... /
America Latina:

I
...•.••••••.•.•••••••..•••

peru .~ ......•......••....•..••.•..•.

Argenttna
Chile ....••...•.••..••..••...•••.•.. 1
. Brasil •.•••...••••••.••••.•••••••••• 1
.

.ASia:.

Ir:;

ó":.

2'"
5'"".,
177499:

'39"1"
23"9'-Y"
l·lA·o/"

s',:,

77~

5~5%

4~

H~,

I

!

...••••••••••••·••••••........•. 1

FllqHnas •••...••••••.••....•• ,,, ••.. /
JapaQ ..••.•••••..••••..••••••.•••••
Indonésia •.••••..••••••••••••••••••

6%

15%

8%

27%

117%

re~ordfl

nl'md!a.l

9441"

I

Oriente Médio:

Ir~n

.....••. : •.••.••..••.••..••..•..
ISlael •...••.••••••••••••••• ; ••••.••.

A/rica:

!
I

!

Gana.- (COst.a lfo Ouro) ••••••••••••.
Africa do Sul ........•••••••••••••. 1
MU!TOCOS

, ..

15 '41
21 "1"

'

Venezuela •.........••.•....••.•••.• 1
lVIéxico •..•••.•.•..••.•••••..•.••••.

l~~l~

1!.J':~

'Ir,'"'"

•••••••••••••••••••••••••••

1"1;

único no mundo

43""

8%

30%

0%

21 ":'0

1"1;

6%
13"YQ

4'".,

•

Oceâllia~

Austrália .... , •••••••••••••••.•••••. !
. Nova Zelândia .•...........•....•... 1

1%

8~,

1%

8%

I
Com a observação dêsses dados:. fica
claro que a inflação ê motivada por
diferent~ causaS, como se poderá verificar:
1 - Na Emopa, anda <la lado do
seu imenso desenvolvimento, homens
e 1l1.átIuinae: produzindo o máximo de

-..

sua capacidade de f.rabalho. O mesmo se dá nos Estados Unidos.
Na Amé.rica Lrltina, a infku;üo de_
senvolve-se :om a debilidade àa pr{}dução. notadamen\.e a agrícola: com.
o baixo rendimento do t.raba111o hl1'''.
nla"{lo; com Et ausênci!\ de tée-nica •

..-= ~62

S,'xta-feira~6======,..;,",;;,IA,;;,R,;.;I.;;O,.,;;,D;.O CONCRESSO NACION:;A,;:L=~(S::;;e~ç;;;ã;;;o=I;;.()~_ _ _ _ _ _~~M:.;a,;crç",O,..-=-de,--1-.::.9~6..:..,,4

de equipamentos; alimenta a inflação a falta de 'autoridade e a inca·
pacldade adininistratíva dos que dil'igem êsses paises. Geralmeni,::! o.s
govêrnos emitem para eobrll' seus
de/teUs orçamentários provocados pela
própria inflação, ~ft.indo assim no collhecido circulo ·"nC1OSl).
Na. Asia, com 'excessão. do Jflpão"
cuja. €conômia mais .se assemelha à
do~ uai::.es elU'Qpeus, a inflação cres_
ce à' -sombra de programas .a.mbicioSo.i traçados nmna perE.-"P6cü:va ~
pel'i-ú1' as possibilidades .d-e e1Çpa.tlSatl
da economia.
2 _ Nas ã.reas ·de ll1a:oT ;pressão

Relações da Agricultura com. a

EX PEDI E N TE

população

. Em 1900, a popUla.ção mundial era
de um bilhão e meio de peSSOas. Eu ..
tre 1900 e 1920, êsse número subiu

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DII'iIlTOA

GERAL-

ALE'!!-RTODI! BRITO PEREIRA
CI"IGI"'I! O"" Gl!çJ.o

"ri

'U(D .. ~lo

n.ORtANO GUIMARAE~

MURILO FERREIRA ALVI!S

'OlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL

inIiaciollárja. que são 4l Âsia 'C a
Amél'ica La tina (nesta o B~'asil na
liderança), as dificuldl'.6e.s que [loS
populções têm de enfren~rGr geram
gru\'e sitm.;ão social. O lmpacto. do
custo de vida at.inglndo com particular violência as cRnw.das mais ,baixas da POPU113Çâo (c18sse média, .e
clf.lsse operária) conduz ,a uma ser:!e

tmprGU.8il

nC6

of iclou tio De-p.rtamentc df.l _-tmfJ1'Eona Nectonâl

em 261 milhões e nos 20 anos seguintes ~ mflj.s, liDO milhõe's, De 1940 a.
19EO, ape.~ar da l i Huen'a Mundial a
população aumentou em ma-is 701 roi.
lhões de almas. calculando-se que de
1960 a 198ú o número de habitantes
do no_~o -:pm1ets_ cre."ça em mais um
bSlhfuo .e trezentos milhões, atingindo,
, no' :ano -2 .. 0nO o total de '..... : .••.••
·6::Wa:aOO!{}(J{J.ova de pessoas.

Enquanto -'isso vem Ocorrendo enquanto 110VOS mÜhôes de bocas se
.( acrescentam às que consoillem a pro'"
dução agrícola mundial. a área cultí ...
vada diminui 'em dh'e1'3'CS paises.
I

I\EPAR'l'lÇOES E PARTICULARES

FUNCIONARIOS

Callit.al , {1rt.orior

de c'Jnflitos sociais (greves de todos
os tipos. desrespeito às propriedades,
inchação do aparelho de Estado pelo!
emnl'eguismo desenfre.adn etc.)
que I
atincrcm em cheio a atividade pro-\
duti~a ameaçando as próprias il~st~tulc5C's. A .situaçã? p~.ssa a e...xlg~r,
cO;ltrõle eflc:ente e JlnedlOto. sob pena!
de consequências imprevisíveis.
3 - A in'flaçã,o tira R confança
pú1,lirn fim 'GDvêrno:" J)1'Ov ocando fi
f.uga ele cap:t::t1s para :0 exterior fai.o
(lUE' .se ob.serva 'principalmente n<l,s
p·J.bê3 latillo-americano.s, mesmo 11a
EU1_'Op8, verificamos que por exemplo!
a Itália _soft"eu a evasv.o de Callit'3.DI
sunerio" .a um bilhãO de dólares, SCgllndo ~ infonnaçõés prestadas por
'b~nclJs ·~llícos. ·E 'dê.<.:se total, .apenas i
uma p~quenr parcela l'etornOll a penínS1l1a: sob a forma de fundos eS-j
trang'ciro::i, com taxação póvilegktda, (

~f!mestra .. ,.ti

...... • • . • • •

Gt1

50,00 Semestre

'nu ..... ~ •.••• ~~ .... • ... •

Cr$

9&.00 Ano

CrI!'

m,OO A·no

!

i

Exterior
;1, ... ""

'7 . . . . . .

.-.'f"'••.•~ ..... :..

o • • ,f

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

Na Dinamarca, -por 'exe:np.1o, ocorre
que, pelo cl'eseimenio das cid.:'1des,
pert:remw..se 'a'nna1rrtente 700 hectares.

Cr$

39,00

,Cr$

76,00

~nlTior

•

... , .................

Cr$

,

A fim -de pt)'ssibilitar a "emassa de valóres acompanhados de
quanto à 6U'S aplicaçio, solicitamos ;d6em :prderinciail Temlll'Óa p1)r meio de cheque ou vale postal, illlltidos I favor do
Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
-

esc!are'õim~ntos

-- .os suplementes .as edi-ç.ôeg dos ár.gãos nfn:::taia :serlio forn-ee-idos
101 assinantes somente mediante solicitação.
-

O custo titt ll'Úm.ero .tra$ado suj acrcscitio Ile
d-ei.ion-ido, cobrar.:se-Io mais Cr$ OJ$O.

Càl

O,t~ I.

da

'I fome tal. que o país que hão estiver
pl'qparacto para produzir eficiente108,00 í 'IDen~-e :-ou será invadido Ou sofrerá
graVlSoSlffias COl1.3cquências,

. - 'iXtlet-n.;;d:as QS J-aTa .o e'Sitertor, .que n:r.ê:o iS"8lllPTe an,uai's, u
o.s'lha"tnT~;s l'O'di!T~e··âo tomar, .. m·1iUI~q·uer éPO'C8, 'POr .Ieis m-e's-es
00 -na.. ano.

!. l:z:ercicio

I?to prOVa que o aumento
popuII laça0
do mundo em tais proporçôes
criará. no futuro uma situação de

,or

Neste .Quam~. países há gue terão
de. üesem:t:lEn'har P3peis no;,áveis. A
Rússia, ipOT CXe:mPla. i,em .a enfl'C11t<~r

.um ,probleJ}.1.2. difícil, ,po,'e.."'ll.. com ..so1~. ,Ela ~ os paises da Europa OJ.:i ..
enial 'podetfw s-er de gra11de auxu:-o
à EUlIDpa «!I:ciàental.
Jã" o~ caso da ChllMl Com.unis.ta pa ...
rece uao ter 2Olucão. pois com a 'imen ..
sa população ~ que po~<;:Ui. nf"Q ,enccn ..
trará. no futuro condições para .alimentá-la .

O autor Lester R, BrolJ.'n, er.o.no.=
~.
'
mi.<;ta de pesquisas económicas do
E se examll1arl1lOS o problem,'/'aqul.
-' .... o. . . • • .
.
. ._ .
Departan1ento de Agl'iculfu
d "Es
. no Bra.3i1? Quantos bilhões de ·àól-::tl'es ! ze.::l.C.iUl,.. .pOl~ém nu x~'dade ainda, n~o modesLo, :~Pl'~mtl""'lhe~. des~e, pe- tados Ul1idas em s
~ ~~
esti:o no estrangeiro? Porque Os bl'a-1.fUlCl:d.ou_.para cumpl'll' a SilR lUlssao 'quenos o l~-pel.t.O e.o.-p~, ,c~lar -em
•
~~ o la
-en
s·le~ros donos dê::se dinheiro não o ~..d.e_.potêucl.aw.de,• .J)rimej.rn., gl'a·nde.za ,cada, peFSoa um brasl1el1'o util e ca- I Land and Food Lookmg at World
utilizam no desenvolvimento das ll(}S~ \.e..~u:s!. .. as;.;.J;\;I..ÇD~~~_o._:rnundo. O seu
e -pQacn.u "pouco 'fazer ver-lhes I FOo~ Need", c;alc'Ulou que se e-.diitif
S·J,S Tiquez?:s naturais, n~ indU5triq-l.g:rJWde..:,;pooble:na.~_ .. Çºl).YWC~ ,o s:U o'9ue -e .~lS.O fa.z~ ?arA sM\".a.l' 'o IcaPltal suficient;e p.ar~ ;n.p1ic~rçã.o na
liza:qão dos produto:: 3';l'lcolns e em i;flCl;:,w~d.e_ro.le_,,{)ll1ente_o_ uf,apu:mo nao paLS do .:.ubt..-ese."'WG'l'l'lmento.
melhor tecnolog'a ft[!l'lcola, e posflvel
tanb outros setores fU11dament.ais da • .te..'iOI:ve.."",~$.;~gl'ande.::; ••e_qu~çjoes llaClOLev!wlam,emo .da Agricultura.
susten,tal' êsse crescimento demogránO~sa economla?
•
\ naIs. e que lll~gu~m, nesL<E., em, na
"
,
f1CO somente at-é o an0 2 O~O.
•
I era
da COnCOrI'ellCl!l. pode Vlver sem
ve.}flmos o que se passa. na ar.ca
• .
Só cabe uma resposta- por !illta de! babalhar eficientemente na parte da Agncultul'a _ O problema mal1
E:S.5a a-dvertenc 1 a à'ls estr..tist!crJ.<j,
!pBtnot15mo e de compreel1~aG das j.LCWUca.,.I;..,.TIll..-pal,te. _lH~Wlmstultiva.
sério do Bl':<l.sil.
:'
ess.a CUl'V"a d-a I=!.rolCt;ão demo!!,l"áf!c-a
pHi~lemas nnc onals Nem se alegue . .-..u,P).J.)f1)S"Qç»110_(}.l)ü::c;~p~ ....({Ue não tem
Enquanto nGS principal~ p.."lises da ate o fIm do t)f'ClI1Q deve abril os
que c."isa
tran:feJ{:,ncl~ d~ . flm~os. Aes.~.ne:rn_g~lf~l;G.s, •.n~C? ~ abalado IEuroP? e no .Japão, Os .salállOS sOfrem alhos dos gOV~'l'lanif'S Pfll'o!'! o probleJl:tra O extenor e QevlOa a ln11';,CdD .;J)o:c...tiet.1J:rpQ.tP.s.Q.ll.Yll!qges e que além \ aument.Qs, que não passam de 8 a 1Q ma da :produçao agropecuana....
po s !\ pro~nedade que permnlle~~ nO .. dl,.';;l.l.-,V9551lJ..~Pct-X:~~f1.teAcjal n;.lne- : por cento aQ ano. No Bram.!, entrep B1 5 l>am~em se\ valonza, ao l.~mo ~~e .f.l.lçil!\U)!P,9•. ~Ç<)-1.1L çp}QfSais áreas tanto, devHb ,11. def:lClênCl,a da ,~du~
Melh01amenJ;n AgricoZa
d':l inflaçao.
par,a a agricultura c pecuaria, costa,s <iA!" ag-ropecuar,!a. o all.'llento e de
O
tabul
70~
T d
b
que os
que será ne-ces~;'ãl'io para resn1ver
A esta, itltura compete-se fazer uma! e riOS' onde s.e concentra, •
osa n .. " 1". ,Q os r:os .~a emas
es P,~- o, prob,l:::hm d-a prnduç20 agropecuáde(:laraç50 pessoal: ?lO.::egUl',o aos no- ~U.':7.a. em pezx.es. ~un palS con.lo este,. C~.~dOles. o.!;; agIotas, C?S sone~ d Ol.~
? li'
b1:es Senadol'es que não possuo um.~{ilJJos çl!3§!:ll'f\'\~~9~'.e,5"!1.9s• .l~~aram oom de.,lmpost.~s, ~ grupos nTe.'iponsável~, na, ,",-,13 niguns ponto.": que reputamo!
centavo no estrangeiro e não me ;tr.~ Tand,eÃ: ..§?-ç.rW~q~.;.t.!l~ç ISto qlle ai alIas multo lI?po~tanLes no pa:~. il?-di;5p eu."áveis e sem os quais -~
rep5.ldo .desta conduta que Hempre.. P~'ltfl'. ,I!ª"9. J!oª,~_ n.~l:r~l.l~l: .·q~e ·as ~uas \ olham ~ara n 'dmhelTO:com
..a:rdor nnUm progl'e,;:so h0.veci nesse tem*
adotei
"~9te;PPi~~aç~§'J2!:.J2l}~~eçam .em es- s1!b.servlente; com uma gaJ;lanc:a que
1\'1 ::\orais € mc.""'bnfAs fertil!.zanres,'
.
tado de coma.
50 pode ser controlRda por . leIs que
A Inflação não é ínevitavel
t •
te -d e QUe _os condenem à -cadeia e que façam - 2\1 Exame-s globaiS d?.s á~n5 -R séem re-"mo onde há Úa.balho.
,Sab~mos e edm~ fi ,cear Zl'um a·. o - respeitar,
no pais. o prOblema nÚl1'l-e- l'Pffi cu1tj,'adas;
~
.......
".
nlnguelll nos ara. C01S a g
,
d N ;'
. o eu d 011":_
produtivitlade --eficiente, ·'Onde na pro. 'receber; {e. vol~-de~outl'ft"S'".nações un- r,o 1~m n~o açao, que e
s>
e..."it;.~
3\'1 Correcões do P H. da terrG_, de
d..ução adequada para o COlli,."UDlO _do -piica' ~m- -que,. '~de futlil'aj. tenhamos \0 \lme
.
_
acôl'do coni .a colheitE1:
país e excedente parn a expol'taçao, de pagar muito mais caro.
Como é ClUe a J)l'Ddur;ao ag-l'opecuá4ç N..ais -eÇ/llips.mentú<; G.!tl'Ícolas:
onde o povo exige norm~s de co~duta
Devemos lutar e traba1har -efiC:ien- ria.- .poderá crescer, 'sem equipamento.s
para o,:; goye~'n.antes, ?,nde a admi", temente pal:~ fazermos cessar êSSe.'i (que . .custam lIma fortuna), sem n~l
5c 1Vla.ior 'Uso ne .pestiddas~
nistl'açao pu~11ca é reahzada com ele.. 'R'tIXRim" 'humiTha:ntes, com 'l5abor de nanclamento baTata, sem -armM'.e~ 'l!!
vada ética profissional. austeridade, "€smola;---e -substituí-los -pelo nosso ira-_ $iloo para eSt<.J'Car Seus produtos :"e.
autoridade e capacid«de, onde a jus- ,bailho, .nossQ"'-.pa.t.r.iotJ.smo, nessa dedi. evitar as unbat; dos usurrw:dól'e'>'?
:;1' Me!hru'
ad.01inistraç'ão técnica.
tiça social ampara os que dela preci... cação ao desenvolvimento. das nO-Silas Ainda e,'>tGmo~ sem téc;nica agrícola nas JM~das,.
saro, ~_onde os ilnpoJ3to.s,~ão pagos re- dquezas naturais. nbsso acendrado adequada e sem liderança nos seus
ligosamente. de acôrdo com as léis amor a nosSa famr1ia, Devemos
empr-eendimentns,
.em vigor, onde Os ricos não levam., .bel' cr1ar - .nOSSOs i!lllos nmn regime
Vejamos 'êsr.e quadro arr-azador:
uma. vida de "desperdícios e 't1aquelcs ......•. ~ ....... _.• ~
S~gunl'i:D -os ú1~imas dadJ~ obtJdos.
que nada podem dar não se eXigem
Produção Agrícola Mundial Por pesma 'de 1935 '4 1001
os R.~at1Cls "'Gui.ao;<: e o Canadá exporsacrifícios enfim. onde o trabalho
.tarlio ,êrte nno 39 fmp.fiOO dp' tone1::tsuplante a ociosi<l.ade e a sensatez'
'Europa Ol'ienial e RúS.<;ia
;::n.ro;;; 5%
. .das ,de .OB!'eais, o 'que é igllal a :&6%
'SObrepUje a
irresponsa"b11ida-de, não'
!\:ft'ica
.
lIlifis 8%
da_ exp~r-tação do Inundo, A China
}>Oderá med1lo<\r uma 'inflação ':que "V(f.
Au~lia ~ NoYa Zelâ!:!dia
;mais'~ 51'%
llha a ca usar àes.a.sso...<:sêgo no l)Ovo; .
, 'iQOln:(w':wta:
ü1t~mo.~ tl"ês IlnM deiAmerica -do Norte ~
.
.
mais -.:M- %
Aproveitar a8 Contlições natu1lais
Europa Ocidenta)
'IXOn ~de ,pS'SSRr m1l'o:' fome àeViTIo. &
mBi.z; - 14%
O nosso país é der.C1'ttO em todo o
,ASls.
menos - 2%
,imp.ro:tnção tle ·ct'r~"d." _elo!;. ,!)íl!:ses JrrO!'Ilundo -como ~i'dol' rCle im:enso 'POAmirlca, 'L.'I.:tina
lDf!:l~.- 14%
.auto~
~:2:~ulnlo capitall.'it:a. 'TUdn
Porque exportar ea)litaisJ
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~isa

isso demon.stra que a população tem ... r informam &ôbl'e & ire&. de terra "] dutividade dos solos, sôbre preçOi •
se multiplicado e a área de cultivo: disposição, por pessoa. em hectares abastecimento e m:J..itcs outrOl.
não te~ crescido no mesmo _,ritmo.
para. produção de bens agrícold.') es-/' E ~~smo a;::sün a. no..."Sa p.rodur;tio f.
AprecIemos os dados seguilltcs, que senClalS.
lnsuflclente. cada. vez a llo..~a. po~
pulação paga. mais caro pelos pro..
'"""'-- agora
dutos eSlSenciais e não existe pl"o·
Antes da. IH Guerra. :M\mdial

Março de 1964

463.

Eltual' com urgência na ol'ienLl'"

ção. dos produtores bra..'iileir~.:;) .'\. pJ.c ,1tarem aquilO que o País mai.~ p;'p ...
eisa e evitar O abll.:o dos e.~peclllJJl ~ ...

I

r~. Em 10 anOs, o número de
p,"'~
dução agrope!!uaria suti{;~l"1l.te para p..::ledndes a~l"ícol:lS aUmentou r-m
E5tados Unidos .............. '........
0,69 he.
047 he.
estoca.gem a fim de evita,r a e;"pe. 62,2% e o plantio de laveuras (',u
Austrálie, ....... ......................
0,53 he.
0,fl2 he.
culação durunte as épocas em ql.le 55.0':~·. ,Já é tempo de termos a~ n()~Rússia. e Europa ....................
0.49 he.
04.1 he.
terminam as colheitas.
sas fábric-a.., de fC'rtiLzantes e clt' m ..
Oriental .. •••• • •••••••••'....
O,~3 he.
0,21
Precisamos aumentar a p,rodu!ivi- seticldas em pleno desenvolvl'll"'llfO.
América Latina ............."........
0,22 he.
O r; he.
dade agrícfl1a. pelo meno~ até o- dôbro. as nossas escolas agrotc-cnicas fq"C' o~
Asia ................................
0.18 he.
0.16 he.
do rendimento da. produt·ividade .a.tUa.l.lnandO em t-:dcs os E:'tadOs, d:;ln~o
Europa Ocidental... ....... .........
0,15 he.
013 he.
nas áre:lS plan.tadas. Esta tticnica, de~ condições técn:c2.~ e de df-fe!'a fiO llO"~
Mundo ............ ............
0,26 he,
0,22 lle.
v~ .s~1· apl.icada com a máxinvL. ur~ ~(). produ~Q-r. que hoje é na Bra.~il wn
•
'.
d
. . d
' 1 .
t ~
d t,,"
S'f'
~
get:C'la, pOlS- de outxoa forma, com o ,gra '1de -sacrificado,
Na.'> at~as e glanue
esemo'Y~·I~oraçoes
e 11,,0,
l.:le a,In.e.:::ma aumento popuJacionnl de cêrca d~1 O B""} h
mento agncola, como os ~tados Um· ~oença d-(~}- ~r~,,:l que e Ex,púnar pro- 3""--; ao ano ca' dia. mais f-fr avo·
l;Sl cegou.:l; .um, ~ont~, f?!11
do.s o Canadá, a Alliltrália, a Nova autos prunl:1.l"lCS demo!lsh'ado p~~s Juma"ão- as' UO"~Z dif'culdad'~
que a .efcrma a'1,~ana e .nadlDvt'l,
Zelândia a admínistracão da. parte I expodaçõe s~'e 1953-54 "a 19~1~-62 NJS ú·timc~ -~WJ-s, h~uve ~~. nDt':SO
rC'f~l':n~ ..a.,~trári~ h~mana, pElri ...
agrícola. melhorou ta.ut.a que
que. aume-nbn am em 60,~ e 80 deram paLS um ccn.s:de-rável aumento dO..J.Ú- ~cla. pro;l eS~l."ta. PI .ec~"'amos r.f'Hn __
passou -? cre.sclmer...t-o de. D?I?ulação, um ~umen.t~ de apenas de 37';ü noS!, mero de- bta.h.ela:.!.mp.uto.,,; ag,rícC"I.;ls, \"'o:ver o lflt..erlOr. br~;lelro. incrpm~n ..
o que 11ao aconteceu llôl Aroel':ce La- ; receblrnelltos.
1 pois em 1960 já possuíamos 3.342.434 lal <? ~erc:uio, In tem,'}, dar m~ll1o:·e.<;
tina.
i Lst.o demonstra que nenhuma ec?- un':dudes-. eru;tra-noo os F~~ados Urr:.- '~ndlçoe~ de ~lda ao r~n·ÍC'r:a. S,.H:"f)n~
dO a~ ml~a~oes em d reção à::l ('j"';'l_
VejamOs agora a lege.t~dária AllS- n,Offila do llllmdo .. pcd~ .crescer ra- dos, em 19-63. po,."sulam 3. i03.894
trália, país novo e terra de um povo, pld~mente sem se.~las dlflCtl1d3:~es - z-endas. AlL o maior numero atil4.--.-w:o .de.'> e retll'ando dt'la..'i fi sobt'f'c:.lJ'(!l\
irreverente que não cumpre ordem' pore~. com a counança que ex:-ste na foi, enh'e 1&30 e 1935 o total de- .. ~. Ide- d~emp.!:cí!a'd0" e sf:'m.l-empre'!9._
superiores, quando as julfP.ln. e-n'u. Al:~hall~ o se ututurQ ~ mUlto. e5- 6'.812.35ij. fU?i!:'nda.." com a. â,!·ea d!s.ldoE'. resp-cnsávei.<:; pOl" pesado
ônus
das, Terra de difícil implantuçflo de p.~' a.nç().';~ -:- Com ~.s nO\ as ,de.~~ober. ponivel do paio::. &..:;a3 fa.z~d:ls cu.:..ti- Ipu,::n. a:. soC:ec.a1e-,
Um trabalho efie.ente e exempwr, j ct.l~ .dee b"dmctfaer' l;let1 °11e<> "dm:mje: 10s,.de VaV02ll1 na. 2,49. fino Ilf'cta;:es!, c1.;-1o V:l.- i Pc'" tudr- i,."'to, pílr *'~em estas <1,S
o .... r e tendfoh"
e
10 a aé em
"'.:.
'. t,Ura t'-Conom:c:
. . ' ..
POSSUI. no en t an t o o lll..:lior r~ a.!lho'I tentes
pa:a osumaa eXi.Sr-an lc-- irnobil':'7..nAo
..", I'}' a d e ... , ... ~.~.~ .. ,erJ""êuf".as
._.,
~ c.Oil.lUn
ovIno do mundo, com :53..0QO.QO~ de I' de ~én~oria n'o ~~aÍS. Te;n .a su~
USS 3a-.859.0QI).~OO.
:brz.il,::ira' é, W:~' já ,!':e previu que 0,
cabeças. Sua
pr<?duça? de
lu de dústria. de energIa baseada no carEm 1962 e~n.s~1.Jm.... ,3 703..894 ~zen~ id~rl7',o da SUPRA, se executado l'J&.!."
~LOOO tonel:3das e ma!Ol' do, q:l~ o vão enquant ov 'Brasil tem as imen. d:;s. o('upan~o <:18.9-" da. _a.:ea" d,;:p.o- ihOlnP.ns de real !t:l-.barito. de visito
dobro do prmomo produtor, q:ie e a $:lS possibilidades h:ctrf.>létricu,s.
nI~e.r.., ou seJ[lm .4S3"f1.1ã& ~ ctare..", ,c0l1':ta das co'~s, estará destinado
Rússia, com 34.5.0D(l tone-Iadüd.
O seu SUlado tem 60 memb-rc5 elei-' ~u~tn.~ndo 12+.• W.~S6 h~.ar~ e- a "'I6'nif!c:!r- um nôvc "New D'eal"
Para se ter uma idéia. do cre;)c:imen~ t.os per 6 H"no.5 rEformada metace ~~Gb!llZ~nd{) UE'$~ 123.987-6<:19.0~O em Ip-ar~ o Bl'a<;il.
to da Au.'ltrál1a, vale lembr~r que. cada três ano.~. Ape.sar de, ter 'sido m~t~lacoe'S ~ fq..Ulp:J..."1)en~Os fI:-~~2claS'1
'
.
dos primórdios daquela naçao, em um pais tnlciado com a tr::msfel'ênAI. ~nhOl Us ,-,:rndo!"p.>, verlf:c~-ue
AJuda,;. ao Governo
1830, até 18f1_ desE:nvolveu rãPida-1 cla de crinU11QSOS da Ing'!at.ê-lTu. hOje p que... e um~ r.p:~nda b(>r:-.. °t!7j~lZl.: Senh"'J!:es Selh(Hiol'eB~
mente a crlaçao de ovelhas e gado tem uma. reputaf'ão mlI!!"nír:en e de da.. b_::n. ~qU ~u. bem ~.<!tr"!.:;u.da e
v,~cum. Nêsse meio telllpo, depois de 11945. para rJ62 teve nnla imigração bem d!n~da ,rt-.n C<:1 r:e-nce·.
Vamos ,~n~tbora~ com o Oovêrno.
1880, com o advento da estrada de, de cerca de 2.0000-00 de pe.."'-~{}aI. Tl1d-o
Se em ~9:l5 o llwestImento, nrt.;- Fu_ IVamos d.l't-1l1e lUcrO forte p&ra e;{~~
ferro, a agricultura também. COUl~ÇOU isto feioo cem traha.ho _ tJ:abalho íle...Ldas. et:a de ao.ena.s. .......... ,. ~~ !cutar o -"eu pl'o",l'ílma de ref6rmfJ:~ de
a pl'ogred~r ràpidamente, utili~llda... eficieu.e e tf!~nicame-n~e orientado _ USS 3S .. 859..(1t10 000. jâ. em 1962 ha,v.:a pl~e,. tõEiO$ elas essenciais à. vida do
se a seleyao de sementes de tJ.:IgO es- sem empregu!S1l10 e cuidando de não 3\J..:11en.!·.:ldo l)'lra US$ 128.9a'l.65!Loao
pecialmente resistentes às estiageru:. ter de.;:oc:upoda.::, pois um g-ov"êrno, que "m instala<-61'3 f' equinam..e:llio:8.
11: C2l'ÍiJ €juP-- não vamos e"perar que
No Bra.3il, no entanto; não Che!J;a- aumentlfl em apmas um por cento o
lt<""3e, o' zra...-r'Je.-e ."e-n,:rê-ão da a-gricul- o 13"uSíl -ut nja lo'!o c de--:,en'vo!v:ime1l'm:,s sequer à semente d~ t.rign, par:l. de~e~l,p.!:e1!,Q
p-eJ:del'á _ o V;.s'3ento _ na~ ~"'a c.m~tieana. J?Qfsni eq:l':"p.:lme.n'1..· I tu d~ Est,ajo3 Unidm. apesar de ter
cI:.m~ llor:;nal. N.a Allstr~i.:l., ~ tiv:e!I'.os E'l~..lçocs futul'!l.s. ~\}rem, l.s,~.) naD, e t::3rfeitC'. t~C"1·{'":l:. Odi~o.t.l11:l e hnme~" I c?ruiJ.(·rJes. 1lUra isla.. Desejamos. pi) •
.. sahsfnçaa de. ~lzer a.qm. ('s ... ud-rU:~~'!l1 fert~, c~m em..pl'c.zu:"'''l'Uo :-:- e com a,e- CI1paz~5' de ~dminist::·â_la.
rew ter ~('U1Pl'e em. m.ente que o vn.aementes especlaJs pa.ta. u~ l!~:""1.o ..,,~~.vul, .1Il,eJ?-Ul U ab:L110 aI duo, produ! [.en,do) :
i1'.ir total da pr:nd~!(~&,} cos I::eis Pl'.litlda, com gl!ande sueé.%o, pm..~ ho~e a, tn:Q e eflc1ente,
O' V~'C" dél n-od';"F(.f n.'?'f",e ano. fJ .~es d() 11el·cado. Cüm-nL'1 Europeu. o:.Uffi
Austrália é· um dos. gr::mdes prod 1... tc_ ,
Compa:raceo cOm a Brasil.
de UE~ 3S.g~. ' ... ·1-.('00.
Ia me<;;na prp.u.l.lu;ii.o. cos Estados rJnires de trigo d[}· mundo.
. C
.
. , . ~ ~ d d
O a'~me:n7o dI, n:',mero' de fa~ncb~ : do~. é aPf'lla,:j 40·0;· da p1·odur:ão ameAo mesmo tempo, pl'eow}1araUl-6~:
,Crt;-J;,.a.1.e:J.ue.<;. ~.?ra eE;:'~ a _os c~m ate; 1f)35, d'-'"V("11-:"(' à C"1.-:',~e de 1929. r'J Ir;Cfln.a. O que (1 Bra~il }:rf>C:S'a. é mal' ..
• s agricultores australianos com eS- ~l.Iln~, '-"''"'Qll'a !UJ~l.u:..; d~t sJtu~çao ~rt~ 'mar c.s. E-ta:i'jS Un:r:l'os f':(> <:;llvnrP,'l :.'h....H: lldian~&- ('am., ou~,t'o ritmo nl>rrn.
tudos profundos s?b.re cs so~(~s. traba- ~~~.~'o ~:mv:e;;!~;'I'a~ '~~n o~Õ: "tacas. à In ";.üti\!"l cf!) qr»niE" ?re·!- d':.u·Jnjo pO.:;iL::io cunfOt'lll "ta 'p WH.
lho G'u~ ,:en~0u todua as (l'~.lfl.C!II;:-a-cte::; áre~" ct(> "8.fi(J-Q\~O-ü- q~Ô.me:tros. qua. ientp Fr3'.J.kJiu
Delano
Re05E'Wi!F. 'çuu,t':--se à cOt1qni,~ta do .futuro.
e n~udou radicalmente a. a~llCultu_a do 1 dra.dos tu<i.) gra.ude e o.om ... mas Q'12 flllW"U o "NPw D.eoT' e d"']
1'b.'·3!ll'::,s. um ct'édi.1o ao GQvêrno e
paIS. '"
',' '
Dão aprendemo.:; cru.ul.llho pa.ra atrn- '1cllpru:;lh a ml;hDPc;; d~ de.seUl1)"f>,!~· 1e:x.~,mos Qt.le se bici"D1 os prog,Ta·
~[.:-s ~e 18BO,- te'e tal11iJe~1 sua giT a sua :in.depclHlencia ecunõm~c~. do:,:.
1'e.'.!t~toe'''c''''',~o B nOl"1Yl'l:jfl:'(f<l; ma~ 1"efOrm1s~as. Nad3 nos custa ~_
~,:flc~çao" ~rll;·I~, .... p~a_ ..~l~tr'ma, A infla~!io segup rá.pida e assu,s- E':!()nf!mlt>!" no p!lf<>:. M'ui. dl'r:-<-\'o ('['" !I)?t''t.:" 9 111110+ gatriót.' C(l" , frauC'~ e
Ho.u:s",ead, Ja. ,~Cl:adO U1-:.u.:;o ,an~ I tadora, elrmillill1do. as po.ssilJilidadE's 5f'-U p:o":1'f'ma, fr'!.·I ... ·:!! C' QT!J;l1de de- :!H'P"O~. D.e~ri.s.do p.!'iru.eil"o al':!(l cle
t~~ ,r:'"'s EstadO? U~dÇS> ma" sem; o.' de. novos i1n:e.:;tin:eu..oo, que jã, dlmi~ <;eI"'v:a!'ltmeu.+-{J d1 II ""0P1'('"..11:·:l.
~;)b311lf}~ . . . aa ..f estnerló's para Cl'j! i~
rl~ul~ados e.spelad~~. .
II nl1~ra;:n
senS'l;velmFnte. A3 nQSS3.S eSE:ntre- 0..<; .a'1ir: do. '15-0, p 19.60, a !i.:'eon ::ar o Q'T(' E''-t:t'Pr en.'aõ. o. T€'ubo c"r~
HOJe. a Auscral;~, com !l-pf>-n.l1: .: .. ta.tísticas andrun ~mpre c.om cêrc'-\ t{)t-..:' 1 ,.tj" p.·"ht!l'>-:"'clmr'nta~ pJ::;:·Oll de trza pôrém d~' Q'le O::e aln-Q não co!, ..
11.000.000 de habIta.-nte.s e o' 9· p~u._ de dois aDili; d.e atraso, ~nqua.nto em ?:l!! 2H. F\f; 1'I~f-3:-"'-" pa"a
"€'-i' bel.ll
COU".D. e~ner"'m')~
o pr(>~'
dutor de carne do mundo lO B':'~-q~ aut:·o." pris~ SI? eonhe~m 1" esta- ')654ro 300 'h" t ~,
• ; .... " , " 1 f J:' G 1 " ~. '
~'~
é
60)
o 9\1 prdt:tor Ul"OdJ-a: de 1t'-ti'
d'
.', ~
- .' ala" T
. . ,",v.
ec 3.~ 1"1 Se,I:l., sofrt'>n aen e (ao
'}l! art [:1.1:3. a ~otr(>çao.·
O
"
~
.,
~
I' '-'> caoS
a. pj(h1.U~Q, a"'llC
_ogo "m' aumet1~·o ri..- t4 3'11o,-T;ficará os P'''''''''co:;.
j
.
tri~·o. com quase 7.0GO.OOO' de tonp'· apõ.", ao p:antio de acôrdo com
r'''''
f~ ',.:~
;
'"1' ~~'
"~ " , . ' . ,~.0. .."
a,"I'11
ladas o gt:J produtor de areia o li.' C'ond'eõ"S me-teoroló"..:c, ... s e o d~enEh1 n SQ Pa":i.. a· a Iõ-OS" df>à.r,::tdJf: :'1. UlT';-'1 i vez e.ala $€'l\illd-o à Na~
,
.
I
'. '
'-- ... .
.
~ lavou'·...
n"" fazl'-nil,,.~ ......mou· ........ "" nao bras,le ""
produtor de manteiga, com 153.0C0 1 \'oiyimenLo> das b\'Qurn5. Em atg-uns '1
.':"_ ""m
,,<""
l·""-.....
....."'.
tc-neladas. o 111.' produtor- de leite: com I paLsf'S &'! e.st:atís:iea--:: são., feita.s tri- 1'11'(1 Pll1 dJOIJ ('1 ~m. C'.lnlVa~as ., .'., •• ,
Combat~ à rn/ra.ção
6-.30Q.000 tonl'la.das (Q &asi! é o [:F mestralmente.
;9, ~~!l ~SZ hechtre-, e, eP'"" .00"'. ..' ....
com 5.300.0000 toneladas) c o 811 em
No Bra:til ,não sab;emo~ o que O- 9:'i9 (.'l" h~('hr~ L<1 , O é 56".q~ :t! Não pi'del'ía.mos termlnar e·~tn$ panú.meros de telefone.'i lllSte,I.a.C.ÚS _I p,1Ls preci~a. plant{lI" para tEr uma maiS. Me"mo aS"lm. n pf>r('p.u~a'!P'11 I lavres sem men.ciO!13r al!?;Ull$ p{1lJ'()~
21.6 telefone por 100 pe.<:"oas. in..d1ce' prochlção uniforme. de acôrdo com as 1.'l. ktffi, d"l 12vou:"] PÔ1)"!,,: a ''''ea to- lque jul::;3:Ines de cap:tal impm'cânC' a.
e:l1)('fi.~r llD da Iu"1ate-rra. que é 16.1. necesf-id-ades do com;un~o i1a ponaJa- 'aI rh,o; r8:;;,pnr<"'~ f>ra (''11 l!:'''i11 tle :para. comba.te.r (l infl:i-r-ão. E a~~;'1l
"Em "196.2. a Austrália eXp!l!:t,~u OS$. ~ ção.
.
!L?'"'!" f! e'"11 1960, tL'!--:, o que é mui. 'Ü1CO ecm o desejo ,.<:i!lceni) de ('ota_
~.a24.CO(}.QOO e importou ~ ............
lihü. .m1l1O.'i o )Jli11.isté:riQ· d'l .'~r~:-t('ul- to t"lourO.
11)0,.'o.r (lal·a no Iõ'o!.u,;,ão dê.sse grave pro ..
tJ&;:"; 2.GD3 .OQO. Of'O. enq'Jand> o. B'_'asll . tura c,ym.ple:t.amentle equipa.r!,... ::;,.a-ra
Yo..:; E~' ..,ã')" r Tr' .lr~,
a.p"p:;~n d'.'!:", Ib1pma, que -af}ig-e o nOSfC povo.
~:.flU ua.:; 1.4.C3.Ce.O.Ooo e lIUj,'lO"r-1 têl'll1.05 ed2ti~ticãS atuat:z,~r' 'I bem ·hp~."l ct!!ti"l::B" TJt""dc'·,·:!·p"'1 n1..:l!s de'
Eis as llledlda.<::
Lu Ul::i1 1.4-S0,OO().CC3. Tem 8':_ de ,~
como me.i"",_ de t,'an.smit'_" '.'. HC.i'í~. dôl:r0' d
au~ no
E"3"':1. ,.~ta p.ercenta1 - Que O' GOv{õmo m<Jutp"h". a
~
a~::':Labe-tcs. enquanto o Bra.si.!. tem aoo lavradcres, ar.ravé~ de fL:n:-:.!i: e ""r.m,. .e c:,rl":l' dz :la":'. F'~eJ.t'!('!~ en~
"
cêrc:J. de 50<'~,.
publica(~ões.
tre 195IJ
e 1960 Ulllit lltOd fic~,50 aUsteridade.
a autoridade e uma !Na.
~
.
:xdmin:st1'aç'ãa-,.
~'-""res Senado!·cs'.
' d ' "
:1nrf'cia·v~ no:..i aOj< prOpriedades d~
o=;m.Lll
Ta! aSSJ..s~ência ~verut ser mm1S- meteo,O: d~ 10 heet.,.rps a.tilIl"'nt,aram.
2 - Q,ue se forme" uma equipe de
A Au~trája, que é u m:J..'lÍS l.m1lli~ t.rada penuan.eutemenl.e ao lav.ra:dO!· 85.4";. e n.!an~a:ram mais 112 4"'-;' de homens de gabarito nac one.l, qne
zado. entr'e os 1(} e 43, graui; de la.tU 1- de todo o pais e com a pre:;tezR re... -"'F'1-: A~ de to :7. 100 h~c:htres CIl!Ill'n- produ7.a e tenha pat.riotismo.
da sul, sitrra-se num c.inturão q,uente qu.erida... Por isto mesmo restaura:",)", ta!'~''1! ::1.1-'0--; e- p!"1n'""flr'l.'l'll m:z:s 5l.5c:t,,:
3 - Q~le o Prer;idente- da Rr-púb1: ..
Rura! e a ri~:-ramQ8 em {iee sêe-o Dos seus 7.691.0Cü quilôme- a.noRádio
fllUc1onamentc. depois de- ter ~s- a." ~ 100.a l.QOO u!'{""a,::e>: ã;.minu[- ca., P 05 PQrtidos pOliticos indiquem
tros. QU3-d.l'a-rlOS, pouco menc~ da me- t,ado fechada por mais de doLs anos ~'n"'1 f'm (},,4";, e p::m~arl1m mais para Q nôvo, rvrnisté-rio Que se vai
tade é dese~'ta ou sem':'deserta..
De.ixamos estudos comple.tos para. 30.6":': e as de mai:<; d~ tG.ano lJe-cta- [çl'mal' e- para os pontos-chave8 da.
o seu desenvolvimento· ec.ollÕÍnico ao compra. àe tratores qu~ pudessem. res Rl1m!mhl,'~m em 17.9"õ e pl'anta- admmistração, homens capazes. honestos e re.nlizadores. não exigindo dos
tem sido- d~ 1.950 p:ua. cá. d.e- cerca de. oft'ITecer pzcas sabr'f~'ia.:enJes, pois- um 1'am mais- 72~,.
Para. podf'l'ma~ seg-ui:l' um cantlJ1hO me~mos compensações prejudiCiais ao
4.5% ao ano, o aue é mais J:lÍpidn trator nã.D p.ade parar. Fi?,emo.c:; 'Jm
1
PaIS.
bom
trabalho
para
o
dfZiSenvQlvimento
"t'~tlro
na..
aq;r
culhll'a.
preci.s~HnCs
de
do que o dos El~lbdos Unid08. Nos
4' - Que o Con~Te:"so apôie esta {"$~
DeixRIllI'"),.<:" o, M.inistt>rio
últhnoo. 3, anos sal.v.ou a. Cbina. Co- na. peclária.,. para a, erra.>1jcação da f'<;tát.i.st."C3$.
munista da fome-, com as suas ex- febre aft.osa, para (). aumento da pro- da Agricultura aparelhado ,e êle p:'e~ trutlU'& e dê·lhe andament~ rápIdo li

he.
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Hicftzr.s: para uma a.ção eti.
O SR. rR.ESlDEXTE:
que as declarei e nos têmlO.5 em \ M.nD:r peJo Paa'tido Tn:!l)llh:~ta B:~.
t
,
b
T
aJ ,'a
'
--d _,
o que foram interompidas pelos
atmgiu dois hom2.J.;. que ::.âo
I
a p cf
AV P. pe>a
e,;.,b o1'1iq
n - tes 'dos emmentP3
.
1
_ ,<>
' • S'
.
1'''', e _, .". _. ,J Re'
5 - Que "Çs raSl.J'
e::'os examnem
b- em
~L'd',
f-Vd o .. TCO.€gM
I 'q.L me loR .nulS a WlS xp.c:.<;"-<:l", ~3 .' ~n.o :.;\1,;. .'ie,p3 .."'()tl no Japão e na Ale- l,e '1,1 el
o .a
o
la:t i . (\ ;je'.(!.m a. honra de inte~'ferir
;10 ue- : lJlbl: os Deputados B:j,J.(' P .. }:o t:: :.l€_
:n~:,phJ.. cnje paise1> em ruinils tran<,- Bl03.S1 ejl'O..
._
Aleixo.
bate. ItliUi':O be.m l .
f;).~':'!",lm-,~e em potências mund:ai's
O SR. AH.l'HUn. VIRGILIO:
P~Ej.:,lDE ""E'
' ? o u ,incapaz. d~ 8 fiJ:l11..! f Q.ll,e, t~~fS.
., cJ'-Y'O""n dRS riquezas natura's
,
O ~R, (~.., "- ,N_ .
sE'lGm Imunes ae €iTO. m.~,h::;~UVLS de
tbn p{)f\~ulIn"s
, ..".• ,L". '
.
< '• .(Pela ' ordem)
de. -,- O u"""c
";.111l" VlroiEo
atitude que rr,e.'.;ça ":0,;'1':tI",
·t
V S1'.
E 'U R r"pu.J1H""
..J<J.:.
"'_,
."1.,.
c
,. :
".
" "" -.",
I t . --,. j
de çao SOj.1Clar a
'- .. : .. - 's<>-;'i J.l<:!nr:c.'o nas .suas !Oo::c.hlÇÕ23. ,genda àe'seus
rlo:s
ti Ql,.,..
In1p an E'- 9- ,eg mel'"
t
de
,que flh.
I -T"m a pJ.lavl'a como Lid'2";: da -:Vli- 11-omens
primeIra
quahC:'Jje. t;!Uf"t :.J:lho eflclt'nte _e dedlcado, p .n-. ael'to. no Diana (iO Conglesso- do, dl-.3, I
Q'.,
·d..o Da'1:"1 Kr'e,rer'lpode.IJl
poralle 1'1' ')._'" e .c.ond.' "
ep5Jnlente no funCiOnali-3mo' pli'- 4'de março, em vi1'tu'de de haverfnm·la. o ..,t',>,;~na r
,., :.<=' . "lente' com -a~natUi.:eza- hun~:tlVL ma.s
J
1;.L<:'o.
,.
.'
saído
tl:nncllC:-0 ' com I O SR. DANIEL KIHEGEu:
,
lncapazes'. -de errar.
7 - Qt:e, não se per.m..ltam VIage:,Ts, ~i.stor.sõe~ de penado.s. illcluSlve_ C8,n~
r Pl'<~,3idente
8:'5. ~:n~ti:-!):es, o i ~l'Q1.le outro I?'l"o!?,Ó-Úp_ ';18.0 :êin
deil1.:'Cf'SS'31';flS Jao extel'lOr,
que sao aeturpaçoes de senhdo de ~lglUn,tS
~. '" t Oonod",' ',"J1H,. Vi:g";!io. fi nao_ o- de, ,servIr' a PatGa e (tInar a.
a
q e
l'aba
f
"
·1
c'~nt:das
,<:n1-1'Ln
e
'-"~
...
"
.;~
p:;s,hno e",empo par os u
r
~ rnses nee " 1 ' .
' ! eu' t!>nlD [re~D em ~ (lua .. inL~[\'el1-, R~eDU·bJ··..l
lCa.""",_-uuas con~~::tn t es TID., V;.d-n
) Houve ate o"
de
\10. . Ben:3.:::l.o" da RepubUca -hOU\:e do.:;. dOis eminentes
,Que
.
.'
que se rne atllb~nram CO.Leltcs {,ut i :<oe._ belh a.cu<:àr o Lí:Ier Ped.ro ~*>le;- ,eD):JO::-ecem. e ol'gulham o Estad'O l!e
8, - Que ~eJam felto~ Ntudcs ur~ eram do meu emll1ente e b:'a\'o {l-pa> JDO! o pl'e::;deh'e B:lac
Pin~o pelos, Min:-:s Gerais,
.
J"í':1te.s para que R, receita, federal e teante Senador ~adre Ca}aZfu'1S, , e
~ nt:;~;~,:lto~ de· Be:o Ho-nZOll.e. Em ):"l'incip:o, nós os ude:'1ist.1S. ~ão
das
em outros como se .fossem d.O mel:!
que, em verda- 1
pl'opOrçóes Justa":;, nao per~,L n~o a cun;o e que eram aparte ~o emln,,~ ~ . ~ não merecem a reprovRção
~o I na, herOlca pmVll1Cla de ::\-11nns G~fip::cação exagerada O fUl1cIonahsmo S.enador .
E
a'is <'tO inver""o mel'ece:n n Si\.1 glCJEI.".,
a seu
u.ma t.radI.o
e deixando pelo menos 50~.;,. p-ara s:! alUda, Sr. p~esld~nte ... "'o~ ~CI,n_lJ~ l'ifica~ão, po:que não [oi uma at.w- cao' polítIca. qUC_ dlfDlca .~ engran_
empregada em c'bras de utIlIdade pu- que assume, l!1tegla~ lespon,-,;-bllldaf" je i5~Ia.j:1 a que tomaram 03 ho- de::e.o Bra~ll:' N~o p:;:1el:1o';. t(lm~r-~.
blica
.
pelo, que dlZ e a}:Hova, QU.mdo lZ men as mulhe~'es e os cltiadão .. eJ.1. sEr lllcenSlvelS a
l'eal-dade. ~f'-"L~
.
-- .
"
referênci.) ao Sr. Amando da FOJ1.<".e- er
. Cidade de Mimrs Gerais, h81'a, não é pOSêivel me:D., têques;
9 - Si'lbel' cobrar os impostos, lm- ca, deputado estadual pela Gll:ma- h Ócio ""·"st.a'.'am cc'lt"a a cte..'>-) necessário que cada um tome :1 ,ponãO bara, não lhe imputei.
pr·eg:âção
1 sicso que a consciência lhe (lerei'_
Jlondo penas seVeras àqueles
cumprirem a~ suas resPOnSabll!da~e~ ç~o. Apenas deC}SU',el que. ele h?-~}a lucionil'ia que se vem f'Rzendo ,mpu- mme._
,.
, .
10 - Fazer uma reforma agrarl}\ SIdo ferozmente a~u.s~do P?l mem ... ,:JS nem ente no País.
~ ! .Serao os mmplfC."'. resp.)nsa.vel~ por
ecompanha-da de uma refOrma. agn- da. .UDN. o que nao nn]:ecllra que d~Sr. Presidente. S~'S. Se!1adCres. nao' qualquer exccs:so?
.
firme. POis se t1'an~fprmagse em um. ?~:~en- há n;nguém. de consciênc a. tr'J.nqulIa
Respondo, stn:er~~nente. ~ue, nno.
cola, dando uma or:en'.~\ção
acompanhada de assistência' técnica- sal de ,BrocolO. No entanto. flgm,\' ~o e ânimo serellO que po~.sa acu<:fil'. a, Exce~sc:.s., houve mU110-S .. ullt~..-$, ,com, o
r
. e -ocial
meu diScurso como se eu o houveta UD. >l de qualque'" movimento que in-I' benenlaclto do Sr. p.·e.:;ldenr-e n~l Re-.
In.nem.,
.
chat!,ado de ladrão,
,
.rar; ullíze o j}?';;'. '
pÚblfca, Com esquecimento da Lei de
11 - Desenvolver
ao
maXlmo
o
sis~
Nao tenho qURlquer pro\'G. de que t TC~C~ nós udenist,3.s ;:;omos homens Seglll'~nça NaClonal, 10ram cometloos,
r
tema de coope ativi.':U1Q no BrasiJ, o seja..
:
"
,
&fenadJ.mente' a,p2.gados ao p:r!!1cj- ,diária_ ~_ impunemente. pelo S~'. Lf,Oprincipalmente para. as pequenas
DeclareI aqm que o Sr. ArlUünjo io de leO"alidade. Todo3 nôs os
nel Brlzzola. No enta:1to. nlngucm
propriedades,
Palcão fônt acusado de peeulatí? e ~istas .do=> r.'lí$ desejan1O.s a nUIllUlen- do Govêrno contr,1l êle.s se le~flntotl,
•
reafirmo, porque tenho a pr~y.a dlsso, ç[o dá ordem porque acredtiamo; que pata condenar _ fi política f:·atnc:d" e
12 - Organ:zRl' um sistema· .de Apresentarei a prova, ao. pala
que
ordem existe a 5 3,u-ntkl
todO$< errada que o ex-Governadol' do J o
transpcrte rápido _e eficiente. para o Sr. Armapdo Palcao. e aCj::; .. do ?-e os direitos dos cidadãos bra!'illelTCs; lGr~nde do, Sul l,?H:ga\'a-.,:ont.ra 0& .nfazer a distribuição das dtllheitas ,no peculato e l.S~0 dec1a.l'el e:~l :-nn~ dls~ Não há nin~uém mais devotad9 ,a t~r~::::.se.s da n,::tç<>:o e eOTIvra .:1, .~,o-b}'e~
devido tempo.
CUFSQ, mas nao, dese.!o aSSUlmr _<1 ~~ UlStituicão democráti,ca
do p<l;l.S CO f Vl.venGla do _reglme democrat.1CO.
ternictade de afn'matLvos que lUtO .fl~. que a DDN, Dorque n.3sceillºs nós conl I R~vo!-to~me, insurjo-me con,tr~'"-l-. fi.
13 - Convocar tôdas classes rural; Peço, portaI1:to, a V. Exa-., as
a vo-cacão da IeO'alid-3.de. Nascemos parCiahdade.
porque a parClal:aade
- industria-is. comeI:ciais e operári<l,s Vidênc!as nece.s~át'i19.S p~ra ~que seja. nós Sr~ Pl'ctidente, Srs, Se!1adore:", não c?~lstrói: ~ó instjnfo cle j!1st,jç~.
- fazer :uni programa .de nã.o autllell- l'epubhoodo o dIscurso, Illclu,:,lve p.9.~a cem o féneo empenho de serm-os h_ de eqmdade, çode fazer..- alguma C9L~
t.a.rem preços de mercadCl'ias, crían- devolver ao eminente e bruv\;) OpO,<'.l- vre" e .sobretudo' sermos devotRdo, ,s,a de util neste .Paí..s,
do estoques adeqilados nas prmclpal.<., tor, Senador Padr~ Calazans, 7. 0n - à órdem cDnstítucÍonal d.o país.
FÕ1'am acu~ldo5 _dois hon~ens. dnas
centros consumídores, para evitar a Cei~()s, que er~m dele e q\1e fo~am
Sr. presidente; quem anali~ar ~ere_ Bltas ~xpl:e.ssOeEl ?R<? ap~~ma~ no -~~l'ftç,ão prejudicial dos especuladores.
atnbmdos a mim.
, "
namenie a SitW1Ção do Bn1Sll ha de lam~nto aa RepubllCu.. mas _I'1R ~'lda
~4 - Aument31' o rendimento e1,rl O Sr. Pad~e CalafZans - Pelmlte nos fazer a jlu·,liç-a de reconh:;cer de naclonal. Com- orgulho d~_ lldem:;;ta,.
produção agricola por área plantado. V. Ex-a. um apar~e ~Assehtl!nenlo ~~ que não fomos nós que cl'iamo.s o pergunto: que se pode ~rtlçu16r ,eOn-.
de cinquenta. por cento, dando con- oradOr) - Tenho a ImpreSSa o de q~t clima de inquietação que ulcer~
e ,t,1'a um h?menl .da 'vert1callda.de ' ~e
dkõeg têcn':cas e de financiamento a pelo fato exatam?nte da .c?locaçao amarg,3,- a naçãO. Quem cria a .SltWl- Pedro Alenw? Que se. :oode d z ,-fle
B!1ac
dos micro,fones. ~a ,certa ~lfl~~ldad:: cão de angústia e de intl'anqmlídode ul.ll homem da hombndade deI er
dloamo-,
,
. juros
15 -baixos.
Crédito adequado sàmente p'Rra a Taquigre.f)a
õd
lavras
e to n' a"o _'o'uos nós: são aquêles que. es- Pmto?
'Para produção de artigos essenciais ti 'assim, t - as .as nossas t pa,
t · b€ - queciáos dos seus deveres .pal'a COm 'Fel'zes as Nacões que contm11 ~COil1
v,'a'o da Nação e para aquêle.s que el1- êlD~ os conc~lto.::, ,_Tan o .q}le,. am s~ a Nação. levam~na a des-y1ar-.C,e do home~ dest';-el1.Vergadnra qu.e, nas
on~em
no dlscmso ,qye filO ellU o de..:; seu cU!'SO democrático a t~m. de COU-, horas de crise levantam-_se como -penadar JodsaPlloàt, Mallnho.
o" tl'a ela investir, paro
ale-I nhascos no
:eni desafio à fÚ1'ia.
e('nÜ'am colocação no exterior,
lhorando deeta fOrma a balança co- apartes ecl,,'el, que llouve epOça
'g.lidude existente no PalS.
d" ondas a' fúria das tempestades
t
Jl1ercial do País.
que eu ' - que nunca per enc:-ra· a, Jamais pOderá o, meu Pa-::tido, que,
úe
acima' de tudo
16 '- Se êsle sistema não der re_ direita ou ~ .esquer~a;., U1_as ,que
nasceu coni a vO::'>3ção da legalidade.! les pocteq díiru'-se qtIe só têm' uma
esperado ..... Congelar no País gava as EnClcl1cas .....,.,
que nasceu lutando para
se tXa de bem sei'vil' ag Brasil.
preços e salários por 12 meses a fim de comunista. Constava., n? en a
't;ug,ui.sses o regime autorltal'!O
no
Sr ftesidente não posso não que~,
. d.I': se estudar a melhcr solução para que eu no·p,assado "haVia sldo coml~- País proclamar' um re;ime de fôrça.
. _ d. i'
llen i' "'o dianfe
€'-:;te graVe prOblema.
nista" .. Sei e~a!-s.menteÍ po~q~ó .~i'r~á e
ilegalidãde. So~o. \ sobretudo, ~~s e a~~~açõe~o a lC6êss~s d~i~,homen....,
Eis -ai,' SE>nhores Senadores. afi me.- gi depOIS o DngHl'Jl, po s 8, . PI, 't J horp,ens escra.vos do l11stmto ~a .1e~ porque "são as maióres reser",flS de rE:djda~ adeqUadas à recuperação de to- estavam entl'eg~le~ a~ jotl1Bl1S as .. Q"llldade, Não concebemos o IegIme <:istênC'a de d'rynidade de;hombridade
{lo G <Jl'rran'i>1l10 nlciollt1.L
Acredito qu.e. ex~stem diflc~ldades !-!a~ democrático fora da lei e da demo- ~ dev~ç. fio a ~ssa jnfelb Na;'ão, q\le
A sítUR'\'ão é- gl.'eve. mas devemos 1'a a TaqUl~m.fla ,apan~ai as n~~Qs ~cia.
'.
. . . . . subme e, aniq-uilada e -de.soriente.c.\'.
r6
palavras. pOIS multas vezes apru tea.~
Sr. PresIdente, OIlustre :jenG?Ol pela deso-raça
incomensurável de ser
COm a vitalidade do nosso mos - como, por exemplo, .eu "gOla ArthlU' Vi,gilio, ,ujO ,nome deel,no presidido" por um incapaz como o Sepai,,- ,e da- nOE":a gente.
y. -Exa. ,,:,""", IL.<.ando o ffilClOftme de com. a maIOr Venla e sln;r>aba. nhor João Goulart.
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Pre':Hdent~.

.~ x~'
re_ce~1t,e d,l."cur~o
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~t';

ca~o

Est~dos SeJa~ aphc~das

'..

,~-

completam~nte

i11~~m.

~pf!.l"- ~!lejro

l

L

jctro.

~onado,' ~

.~

~de conCt~l.rtl"i,J,C--;, ~ão
err~r
c.onsc~enlememe;.
se- '

...

~""

I

t?:i~f4s ~.z:n,~:x ~
10

}~e!=lllbl:c'lÚos,
_j"

I

~J~: ~ O~LeCirne!l[Q!3 és~es
n.l~l.sl'~.

Padr~ Calazan~,

nprova~~s qt:,:;IQ~el'. e;~,:!e_~,,-? h~"ld~o
[t:~lS.
~em.
.fa~or.

~êa

,q~le

"i1~lqLler

j

qualq~er acus~, ~b~~a (\P~""~;~d-en'ável

~E'

~eyo-

J

ude-I

~?e

d~

Imt

pr~-

H~nhal,_

me~

en~ U1~

deSfr~llr

eJ~

prr

~uItado

~ora ,act"~t~

h~mens
\'l~c~ção'

9~e.

mar

e~tão

De~

de

~oDtar

~, porém com providênci.s
nu~órías, eoin medidas vacihtntes, que
no

"f"nCel'emos fi. at'laI conjuntura;
Necessita.nos d~. ter a coragem d":
.'ra de olh8l' defronte para os nCS~OS males. anaIlsá~lós em côtia a gua
nTofimdidade e. atacã-LOs com fírmeza. enel'g'a. deciSão. e Con.sci~ntes dê
que os interé.sses tio País estão muit-v
ecim,a. das nossas ccmunídades - pe.s~
.so:tls.
~
Todo o esfôrço que. fizermos será
capitalizado pela -pr6pria Nação e
êsse Cf\,pítal será transferido para, os
llOS60s filhos e para cs filhos dos n~~
tos filhos.
1
eão éss"" os pontos que ju go eS..nciais para pôr têl'fl1o e 'e"sa inilação desenfreada que agita e -des,
graçR nossa Pátria.
(Muito
bem.!

~

ou,r« ooIle."qa,

~R. . Al1~

O to
Pel'fe

OS' Padre

VIRGÍLIO. -

Calazal1s -

Se,

tivés~

.'
"
semos r.as duas tnbu.'}as",
o ~","bulho
d:a. Taqmglafla se t01nalla l1Ulls fáC1I.
_
O S:Et.. ARTl-IUR
VIRÇ3ilJO":'"
Talvez a. veemência: -dos deb3te-s, tenha influi~o! )~?rque faço justiça ,ao"
corpo taqU1graflc~ ~o Senado-~ 'que é
dos melhores; ..
.
Sr. PreSidente( só peco Q retiflCa:Cão, aliás, a. primeira que _faço. _por'lue. de fatp, o discurso ,t'.aj'u trllllca_
do em tópicos importantes súbtetTI~D
na parte em que me 'atribuem -c::mceI~
tos que ab$olu\amen\e não emiti, ,
Sou homem que assume a re,.)lonsabilidade pOr aquilo ,que afirma. \0\'no a frizar. mas não deSfio. sb<;olllJlfUito bem! p'almas) ,tamente, assumi_la pOr paJav)'." 'lu.
lO S·n.. ARTl-fUR VIRGIl.IO:
não profiro.
_
'Sr', Presidente. -é a pl'ov;dênc:a . nue
Sr. P~·e.sidente. peço, a palavra, }:ela peço a V. Exa .. a fim de Que min'bl'-(oroem,
"
...- palavras sejam coI-ocadn.s no.s Urmos

me~ coraçao
lJessoa:u;.

um lugar no

_te~.

l'€Jas 'u.:s

Sr, Presidente, 81'S, Senadores, es

ta é a _palavra da União
d DemocrátiO Sr. Arthur Virgilio - Permita.:. ct,\ Nacional pelo, seu Li ,er, que qu~~'
me
Exa.,certo
Seno.dor
Kríeger
EXfi;' proclamar _ 1l1'b/. et orb! _ que eSi::t
podeV.ficar
de quê
isso Vi
é reoipara d"fender os Jigur'lS "Oi 0:'18
prOCO . .Não estou, ab,soIutamente"
dos seu.s Líderes. nos quais
tribumdo a 'gentileza de V. Exa, ço- as maiores. re.,qerVas de {nora} P. àlgm ..
nheço- a tl'adição polítiça e publica dacle dêste País, infelízmente chnfur ..
de V: ~'" adven'-á'rio que honro eellS dado desmon:!1izado e anarquizado,
apoSitores .. V, Exl3.. me merece um ness~ situação que no" enche õ~ f,rü:ltal conceito que admito que ·V.
teza e, sobretudo. n(lS cobre de
até o excesso. Vê V. EXa.., aí. a ad- gonha, v-endo-o rHrigjdo p~lo ~r. Joao
miração e O respeito que tenho por G'Oulart! Ma.. , 8l'S. Ptesld,eme, St's.
s haveremos; de !!='Cuar
V. Exa,.
-; _
'
'SenadQl'Ps. nao
O SR. DANIEL RRI!'GER _ A- um milímetro, sequer na Ciefe.c:.a dos
2Tadeço o ap-arte de V. Ex'3"
• ?!r~ítos. que_ não- são nossos,. ma~, de'
Aceito a <ladmiracão", e a 're~l'j- tod-a a,. Naçao. Haveremos ae arom_
qualIdades

.

o

re~

A~Ui

el1c~ntr.a

EX~,'

ve-!~

com o infinito afeto que as fõ""
cas do meu coracão permitem. :VIas
repilo o "excessD" porque eu jamais
seriâ Cur.az de. num cenário
alto
como o" Senado. da República, """
de expressões que f'strapola.<iem
O~
limite... em que. devem estar a&tringido,'i os ,l'epre'sentantes de3t!1 CasH
NGs.
<lue, !é-z, o nobre 8e-

panhá-lo e!" toóos ?:' tr",",,,,, e,
com êles f,carmos helS,
freis
ser ", nossa,ocaçao 9,mocrãtlca de SM'VU' ao PaIS e aos lijEalS
democráticos do Brasil.
,
Sr. Presidente, o despndor f' a ID_
sânis. Q-vançam em todo.:;; Os ~etm-es e
pretende cont.amina.r ~ home-~.I:; dj.í!~
nos_ que se levantem pa:'a l€€i.glr aos

~uo

t~o

~C~lÂçõ~.s

dev~mos

\lOl~q"e. ~e

~
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esc!ndalos que ameaçam submergir
Noa,çáo. Nunca. vi coisa. ;'(ual. E'
como unla ava1anche que tudo destrói. E para maior d&Jgraça, surge
agora o escândalo do café, efl. que

i.\
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~
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Icada
mos

tenlando conter a. posição de 1 O Sr. Daniel Krieger
Vossa indiscipl1na, prega a subversão, a dequal! no exercício do mandat-O, Excelênc:.a não tem razão para ficar .'õordem, não respeita El hierarquia;
no cumpnmento do dever.
assim.
portanto, não pode ser tido COmo ho.
Digo, por .exemplo~ que o Senhor t
.
.'
mem que orgulha a Marinha rie
Senador Damel Krieger é um homemJ O ,SR. ARTHl!R yIRGIL10. Guerra.

todOS, mancomun.ados e de mãos da- digno. Mas 'nem por isso me obrigo Ma~, H.·,;1.1me n te, p8 1.a 1~lm va1e muIto.
O Sr. Mem de Sá _ Se é um ho.
das, se cevam para- exp1ol'ar esta Na_ a ouvir em silêncIo aquilo qUe Sua
O Sr. pantel Kr;eger S~JU :mem eaRdo, no conceito de V, Ex"
ção aniquilada, subver~ida e desmo- Excelência afiflua e que ~onsidel'o I h,omem que nunca digo o que D<W e::;tará. certo, no conceit{) de muitos
ra1i7..ada, n1"lS que anseia por um me- completamente fora da realidade do 'I SllltO· SR
ARTHUR VIRG'iLIO
.,broasisleR,r.osA"RTHUR VIRG1"LIO __ "1.ln.
lhol' desUno.
panorama politico nacionoal. E, quanO. .
.
....
or ;:';""-0 «mebn:o recebo emoclOn.ado \no conceito daquele.'o que pensam em
E como se não. bastasse ess~.des- do dig.o _que S. Exa. é um homem
graça, eIn que ma!s de 13 milhoes de digno, nao estou procurando conter las palavlas de V.
Exa.. J?olq~te têrmos de badema e de de.lold?nl.
dóla.res são configurados pelo super- o seu ímpeto, porque sei que
terei partem_ de u~ homem bravo, smcelO, I O SI'. Filinto Miiller -:- Existem
:fatU1'~m€nto do OOfé" há muitos os 1 aqui, como hoje, ao 10n~o desta legis~ i que ~la? !.~rlU motIvo alg~m P~16 'aqueles que acusam o AlmlTalll' Cftl1~
outros e muitos de~<;lizes, que merecem' latura nos deoates maIs veementes: prccUHU o",ladar:me" lll:'m aoradal a dido Aragão' de ser autor de de.;;ol'e. corrigenda e a reprimenda da I êle n~ SUa posi('ão de advel'sârio do Iquem quer qu~ beJa...
'dem e de baderna.
Eu não -1I',·,t'J
Nação brru;ileira.
Go'vêrno, e e-u, li.a minha posição de
lf?r ... Dantt.\ 'dKJ/eq~r . Vossa rs-.a RlUsaç:\o. Mas t,ambéul P'(:J la.
Temos, ainda não efetivada, a I correligionário d{) Govêrno.
.oo.xce er;-c1a tem o a l-aJ."ao..
IV. Ex;" que a~:,uma ft 1"e~ilunsJ.blj d:1.oe
i~o~:a!:dllãe do neg~cio de nossos
M{1.S quero
miciar I;!sta répl~ca.
O SR. _ ARTHUR VI~~l~IO dr. acusação que e::,ta fazendD, O Ai~
mmel'lOo; com o J·apao, em troca de Sr. Pre,<;idente, lendo o que eu disse V. EX~ . e um homem cOlaJO~O . (],ue, Imirante Aragão nunc:t sa~u a dd.:· {'n~
1ocomotivas e de material tot-a~me~- a respelto do Se. Deputado Pedro ,c~mo <nu.da há pouco .~~~~a-1el ,f! ,ll'ev:stas, e a afrontar a all.o .[:~l:,e
te desnecessádo pare. a atomlzaçao AlejxD: " ... hcmem de cultura, com' tenho cel teza! como advelsallo tela Iconstituída, autoridade qHt Ih\' é Slj~
e que já é fa~ricadC! no Br~sil.
: .todos os atributos intelectuais e atri~ . ;om.~go os m~,l:, :reementes, deb(i~eS a~ pedor.
~ ~lmi!'anre IJã,ndJQo _-!.j ;~."
Como se Isto amd" fosse pouco, butos monus". Isto no momento em 'J0ngo do exe.CICIO de. n08SOS manda
gão jam{J,ls llgou seu nome a f'!1',~
~~.. P.r('sidE~t~, temo:, ainda _ a misé- I' que eu revidava o que co~sidel.'o uma tos,. E penso que asSltn .d.~ve ser, q_ue I' dade~ terrod":t~s, como o Alm,l·all~.c
rI, a IgnOlnlma das m.'italaçoes com- calúnia: qU3. nct o êle indu" nUm cl13.- ,a..';;.s.lm devemos COUdUZll noS.
Nao: Heck,
O Almn'ante Canulclo Al'<~~{}
pradas à Polônia pelo oepartaIl1:en~? mado "clube de ladrões", homens que ,,~el'la Ee~o fato de
Exa .. ser meu não vive ai, pelo Bnt:-ll ti jOl'a, ~I,
Nacional do Carvão e. 9ue hOJe ~a têm tantlS. envergadura moral como ,'t~:er::;ano que .~u 111,6.. negaI as s~as 'prega.!' a subver.~ão, ~?m') () .:lm.ll':m~e.'
ror,am l'etific-udos, corngldos na sua. S Exa.!
. v_.) tU,~es . e ~b lbutos, c-omo vo::.s.a Reck, a ponto de Ja le:' .... lcio pre.~':limoralidade inicia.l, pelo trabalho do
'.
_
f_~~E'lenCla nao os nega a seus advel- vári.a.:; v2zes pela- a.fronta cCi11ell-da i:\.
grande engenheiro l'i~gr~ndense, que
Ve. portant~. o senado. ~l~e: no ~aJ'lo~ gue os pcss~en:.
1 autorida.de do Ministro. d:'\. Marinha e
é uma expressão de dlgmdade, o En- momem? em- que ,eu a1?le~Ht'ia {,
Pelnllta-me entletanto. examinar do Presidente da Republ:ca.
genheir Geise1.
prOl1,!ncramento do 1.1der uoen'st", en,!- .0 seu di,:,curso, que f~l' um.! peça. 1 O Sr . .i\lem de Sá _ Permite V, E:(\
o
: relaçao aos ~cont~clme~tos de. Be.l? c~ndente contm o. Govl?l"nO, u~a ma- um aparte? (Assentamenio do ora~
Sr. Presidente, o negócio fi~ou aí, 'I Hunz0nte. nao a:.sa~1U.e. cúnt:a e.! nlfe~t:tção do. malOr vlrulêncJa, con- dOr)
mas as vantagens foram tU'adas, um só .doesto. uma .so Imputaçao que trar'ondo a perspectiva qUe .tenho da
O ·Si. Mem de Sá - O apl.rte que
porque ê.."ite Govêrno não .tem outra n~e fensse a dlg:mdad~, ~~e lhe ~tin- ~ ut<':1Ç~0 do Presidente João Goulart. quero dar é o me3mo Q~e Co'; col<:gas.
preocupaç}ío senão de tll'ar vun~,' glS&e a longa VIda publ.-ca, megav?lIsto, passando de leve, novalllent~, pretendem.
Na exaltaçao do d16Cur.
tagens.
l.nente .com grandes s~rvlço.s p~'est-auos Ipelos aconte.cimentos de Belo Hor:~ 50, V. Ex~ perde a sel'enid(lj.e. V: Ex~
A esta triste
situação chegou a a N~çao. Mas eu. nao ~?della COll- ,ZO~lt(', que lt1c}uo. n,aquele selt... co::~ l po de e tem o direito de ~lvergIr ~iJ.
Nação bl'RBileira: todos os .n~gócios sent.1Y que, nos seus cxc~".sos, na SU'3, . ~elto de que ha dll'eltos que nao_ sao \ ..Jrient<3.ç ãO pOlítica. do Alm;r<',.l~e 211-.
que fu'z têm um "alto" obJ_etlv,? - .,palxao, o Sr. P~dl'O .Alelxo b..ssaca~·se nossos. meu ou seu, mus de. Naça.o e v;o Heck; mas n.\o pede levar es-s<\
o de permitir que d,:l. tronsaçao tnem contr.a .hOl~ens taa ,dl.gnos ql1'3.nto .ele, 'do povo, Entre êles está. o da lIvre divergência no ponto de considerá-lu
vantagens os pal'tIculare::; e os agru- . o v:hpendlO, a calullla e a l1ientua. manifest'3C8.0 do pensamento. que a Almirante de ma fama,
Ele a tem'
pamcnt~.
! Não pod~ri,J. ~dmitir que o Sr, Pedro I C:onstltuit;:uo as.segura a Voss·a Exce- 1das melhores.
E' um d9.dG po.diva'
~r. Ple.-idente e S1's, Senadore.-",. a ,Aleixo lnc]UloSse, num "Clube de Jência, para pregar as idéias da UDN; : e inegável.
União D2n10crát'c.o. Nacional de..,aLa Ladlões·', como êle c;assificou todos .1<;se O·ur:t fi mim do PTB' assegura ao
,-'
.
qu..e se ar~icule contra ela qualquer u;, que se b:.'\tem ·pe~..1s reformas, um : Sr, '"'l\,Ú·m de Sá, do Pa;tido ~ibertaO S~, ,ARTHUR VIRGILIO - IN
ato de de::;;onest;d·ade: no ent·3.nto, ela lwmem como Alnuno Afonso, qu,,· dor. e u outros companhel'ros, _de o cQn,ldelO.
al't:cula conHa-o.s outros uma caudal I estêve em Belo Hori:wnte e que outra.:; agremiações, mas Que e. o
O Sr. Mem de Sá f:le a bem
im~~t5a de desvios da .receit.~ ~ de : t:onheço bem de perto. cUJo caráter mesmo direito que têm outros qualS- como um dOR brilhantes ofic:a:,s-ge.
ml;\is el11prêgo dos dmheu'os publicaS. \ afianço. cujo i d e a I i s m '? eX'.:l.lt~, C'juel' de prE'gar quai::quer idéias desde I ncreis das Fôrça> Atroadas 3rasileiras,
Por l~"o, está presente à tribuna
I cuja pureza de conduta na Vida públl- :que não "e- fifa.stem da linha da lega- 1Também, iguom e6teja ele ll~'ado
.a
esLa. tribuna que 'durante todos ,?S cf:t e n~ vida pri~8da .é um .extm p .? . Ud3de. não pil,~"'f'm _dO camp.o do gnlpDS telTOl:ibtas; nâ? há nenhum).
anos d,a v:d.9, democrática nac:onal nao a!nd-a· Jovem, porem que metece S~l prn;:o.mento para a açao .subverSIva e Illldícacão a es::-e l'cspe1to.
sofrt!J. qualquer deslustre ~ uro se~ seguido t.anto pe!a~ gel'Q~õe.'i ,m(.ças revolUcionária ,Ai. então, ense..i~ria o.
'ART UR VIRGíLIO _ Hãnado\' da República. pertencente a ql1anto pelas geraçoes maIS aoulta~. 'ntervenção do poder de pOliC.fi do
O .SR,.:. . H
.... d i ' .. '. ,
·a-a Democrática- Nacional e - I Contra isto foi que me levan~el: Estado
em mquelltO, comp.oul,~ ncllb.\e.
unl
h
I
t
lT
i de
l'oia I
.
O Sr il,Iem de Sa - Ele tt-m uma
pel'mi~arn-n:e que eU ddigaR pSÚ~li~~ ~~~1 l~a~~~~ :l\l;~'~i~,~~leum c~{,~nel~
Em Belo Hor:z,?ute. um _ ~rupo e : atitude' política.
Presld.l"nle do Sena d O a
e
I'
S
.
.
Depu!;,dos FederalS, úe vanas pal \.\
..'
... " .j
e Srs, Srnil.dores ~ c0r:t grande 01'- da .~.st~tura ll"lolnl de AlmlIlo Afo_~so, 'dü;: pro~ralllOl1 uma reunião, em re_
Multa", ve,'Z~:; pod.,~ ~~l "- s: .eXC_,,:Lf,,:)
ulho '1m Senado\' do Rio Gr·ande do mdl~cl.mmadamente, como o fez o!,'.
f J do para defender l'efeI"_ Em COll.:>-equel.c a dc.,; ~xc ... i' O,:, qUe t. nl
~ul, ~pra dizer 9.ue é tempo de o S:' . .Fe~l'o Aleixo, num "Clube de 1~~~~O est~~!~~l;'ai::; neste País: _tentan~lo cometido, tem bido, pumdu., Da ,~,\._,'~
poder Lec:;is:a-tivo mtegrar-se nos seus Ladloes •
~
obstaculizar e.~sa. concentraçao pacl~ ma forma que nHLtoS OUtl?::, _~~:C"dS,
deverps e levantar~se para proclama:
Sr Presidente há direitos que náp fica e constitucional um Deputado :em todO.:; cs tempO'; da h.qotla po·
ão que a q m '
,
'
t·o 'l'tica do Bra.sll
E' um lalO CGns'~
penvlte o povo e, a'. N a ç
, 'são nossos, mas d.a Na~âo. do povo, ,integTali.sta, n.lE'ml:ro d~ um par 1 ,o I
"
, •• '
• ica 'o nc,~sue5t~r?-os p·are. sei Vl1: ao pais, p:t:a I como é o direito'de O emmente colega, que seria aqU! n? Brasll, . .se a~ot~do ! ta~1te !l.a.. ~11~~tOll~, g~!t e so~r€m pusatlstazel çs seus reclamos, pUla I O Sr Daniel Kriegel' _ COmo estou' o nome verdadeiro partldo Nazlstu pU1S oflC1ULs ~<:. exçe d
O
.
.
-es e nunca
.
'
d
1 d 'niçõe"- que nao c'"
e'-onram
e..
suprx as suas asp~r~ço ,
'o ouvindO respeitosamente,
Vossa ou Facbt-a, um Deputadç Fe ~ra
e 1
., .
. ,-" 'or mo i~'{.;s in ..
p.:;ra -atEnder ao espUl"IO das rec~·am'3.- I Excelência _ quero declarar e sempre I :déia.,> tDtalitárias oort0.nto, ahado a 'S~llra e a pUnJ~.no 1"
. t 1 ti
.
1 que atendem por lmpO~
- '
t- d I d
UDN e Id-gnos
Acrol'<l V E:,' 11,10 )ou.. e
ç.or:,s adqu~ es
_.
.
t'nea~ ! proclamo é uma expressa0 moral .um Deplltado Es a. na
a
' ; . 1"' a • ai t~ma 'a 'não ser l1'Jm m0~
.slçao de cll'cunstanclas, momen a
1 mas reconheço e proclamo o seu ca- àquele famoso Almlrante- Mm,st.lo
dg
lt - fazer
m3U
mente. f:.",te.'" passam, como p[\~sam ráter e a sua· decência.
doa. Marinha em ."gôsto de 1961, que I lUt;n·o e f €xa a~o,Ex()
Ne~'e ca;,.o
a~ epidem'ias, como pa~.am os_ em-,
.
tentou afrontar a vontade popula.r JUIZO 9ue az d,e ..
'.
. "- :.".
pONI.iS. para que depOis a Naçao ~e~! O SR .. ARTHUR VIRGILIO - ,imped:ndo a posse do Vice-Presidente 'pad.el'lam~s ate fOlnec€l ; e.cu~aç?~~
na5ça. com maior brilho. com malOr I Muit{) obl'lgado. V. Exa. sabe que 'no carno de Presidente que se vagara n~Ulto mal.~. gl'avefi a?~ Alm;rante caoS
ft'lgor. e possamos proclamar que 1 lhe faço justiça também! QU-3n90 1 _ o
Silvio H€ck. Almir-ante de d,ldo Ara~ao. que" ~;:>~e _ s~m. é pa ..
evot.ado e afirmo que é um homem digno. Nao má fama. vergonha, posso dizer, ~a sl\-<-€I de Inlet1.,as le,,~I~~iLI0 _ Vã
SOtÚ050 um parlament?
submi~~o às suas asp,raçoes, e_que, estou,
absolutamente, q li e r e n d o o-lor;osa Marinh-a. de Guerra Brasl~
O SR. ARTHl!R
..,.
._
.outro propó,.sito não temos 5en~0 O . amaciar 3. sua conduta, porque sei 'feira •
V.. Ex~ ~omo S.iO os CO!1cel'o~. n::,~
d" serv.l' ::\CS seus supremOS ;nteresses. que não con.'iigo,
É
que costumo
'..
~_.
bcos.
Amda hâ pc~co, o. l1;Jl).e "-'J-odIui10 hem; 1mdo bem. Palmas).
'Ifazer justiça aos homens dignos.
O Sr, lIIem de Sa - Ha excesSo de 'n~dor Daniel Kr.eget. acusou o. ~, '.
O Sr. Daniel Krieger _ Como faç:J :V, Exu.
\verno de forma ap-:\1xonada e .n!us:
O ::Ht. I'nE:SII)E~TE:
justiç.a .a V. Ex:, V. Exa" a meu
O Sr. Filinto MUner _ Não apoiQ~ ta, de estar c,ha~urdad~~u~~~m~I~~~~
O Sr
Senad-or Arthllr Virgílio,. Vt;l', labor:a, no 8:cel'to e tem ~ l"esg~{lr- do. Vos!'.J. Excelência comete lln!a Z3dO e ,anQ:Qu,z~ 0.1
)res~did..1 DO!'
como LIder da M:tioL·a. enc·:un nh~u da-lo a smcendade de Intençoe..". 0T8.Ve iniustica Vossa Excelência nao de estar, e.ta. Na-ç ~'}ul m:>.' de hn!a l\le~a lequenmentc de m"'~J lCRO Sempre
respeito
aquêles QUe se 1'(':n r.~zão - '
. homem ·l'?ap.az.: acu " jP~'P~~dO" . NO;
par:t I'eqa cond dtO falar no~ teImas m0.ntém ne.Ssa atitude: sempre t.enho I
"
G'LIO
perar a ~.nsan.a e o se;:)rl{Ye ' QU~
ao ~'! t "'9 d') Regll cnto InÜ~lno.
T pl'oc:am3do
e hei de prOclamar:
O SR
ARTHt!R VIR I
er;tanto, o:. :mmen t es m·;';· d~fên::::!'
Tem a pal.:l\'l\:t o Senhor Ser~.""dor Enquanto V. Exa, se mJ.ntiver n2SS..1 FIque V{ '-'la. Excelencla com o con- \Hll1 ~gOla tao p!e musa e t: ~1
...
Lider da atitude, que não é pobre em demons~ celto que faz e eu fICO com o meu
der o Alm,lalÜ<.. SllvlO Rec\... ... ~ el1:1"
AI.thlll' V·lrgL"io , como
~
]
t ..
.
] t
Claram d'ante daquelas acU"",C õ C.:.;
l\:I:\:o':i;l,.
'traçoes. pe o con 1'arl0, e opu en 3.
O SI" FzUnto Mullel - E' um COl1d t cF'<:~e alIml'ante se
V. Exa. será. como é agora, um '''' o 111'jll-tO de V Ex~
O Almuante IPQlque a con] UI" PO-l t'C"1 de'v E.Ó
O Su . .'\HTHUn VIRGU.lO:
\
d'
t C
d ,,-L.
••
1
afma com a lU 13
I, ,
'
~
"
.
_
hom:~1 ; 19no eles~. asa e; ll}-erce 01 ,Slh o Heck c um hOmem de bem, 10O Sr. lllem de SC/. _ Não afma.
(N.QO for remsto pelO olador)
do lesúe_to c\'3 Na,..ao br.J.s.lc:r.3.
Ime111, de bllO.
.
O I'R
A.RTHUR VIRGILIO .-li
.31'. Pt'es:dente. 8rs. ~en3dores .. quando
O SR,. ARTHUR VIRGILIO -:-- 1
_ " na ~ . •
O Sr::-, !-.RTHUR VIRGtL O s-' f _ ,. S .)h " P 'e<;'dente, o ~":.:êncit
ex·:l.lto o. personalidade ~ol1t.1Ca do I Ag-l'adeco. mais uma vez. a genero'<;l~
Sr
Senador Daniel Kneger, ou 1 daoe de V Exa para com seu hni1"\ll- Para m m e um homem sem coml)Q \ D alo
~. o. c.: 1 "
- . "lal'tf
qu~ndo S Exa., generosamente. rne Ide êO.leg.a: Fico até meio ac-"J.nhado .tmu, qll~ llB.é) pl'ez-a a po-içú? q~\e em r~\aç?-. 0.;-'.0 ;;:n~!C'r.,;r+o~l.O ~c~a'"'~
conc"de a:tr"lmtos Que eu, ao,soiuta- diante de ta! elcg:o, que para mim c'~lIpa n::lS FOl"r.a.s Armadas. D9. m,.H q~tan.~o. ~ (l.O ",H\\,n:~.-'
·UOW
w~n2e., não ~ossuo, eu e êle não esta~ vale mui t-o ,
eXe!lJ!l]o a <ieus SUbordinadO:; com a I t.\O Jl1J\htil.mel~te t1.cu",a,.O,
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o Só, ..riem de Sá - Julga V. Ex' incapaz, talvez seja. o candidato do
O Sr lIfem de Sá _ A história po ) O SR. AR'11iUR VIRGíLIO
fiue <.leva def<ê'llder o Senhbr João nobl'e Senador Mem de Sá j:~re.si lítica do Bra.sll e.:.~é. cheIa, dêsse.s Concedo_o Já.. O que carac~eríza a.
(]"'Cl:~n? C~!Je ~ V. EX» fazê~10.
dência da República no pr6ximo exemploo.
atitude J;;UbVeJSlva, do Sr. Leonel
O SR. ARTHOR VffiGíLIO - Dai pleito
O Sr, Daniel R'y1eger _ P~l'mite V. BrizZQla? Devo dizer que tentou evi ..
.. ,l.wo-.e"to. qU110dO dec1ãrb que ê~::;e
O Sr. Mem de Sá - Talvez por Ex.~ um aparte?
tar o debate em t-órno da personali...
,Aün.t\u,(e, apem"l.) do ponto de 'VISta. fôrça do Sr. João Goulal't, qUe é o
O SR. A'rtTHUR V:mGíLIO _ Pois dade do Sr. Leonel Brizwla, porque
mi,::o_.: ~ n;;'o laIo da sua honradez maior propagandista do Sr. Carlos nüo.
nada tenho a ver cOm a sua aitude.
IH. SO:'ll, per qll~ não -o conheço -~ é Lacerda.
O Sr. Daniel Kriege y _ V. Ext! com o seu comportamento político.
Almirame d.e má-faIÍla, é porque dá
O SR. ARTIIUR VI'RGíLIO _ jj:s
enunciou uma tese que em realidade .rt:le é homem que tem um manctat-o
nlF./j . exe-wD.1o cOm () desre..."Peito à se cidadão foi quem provocou a rea- é exata: a indisciplina nada constrói. como eu tenho.
n.<:'l_an!I1:I:1, com a: falte de noÇão d-o ção elo General Lott, pregando a di' Mas eu pergunto a V. Ex!t: se indisO Sr, Dew{el Krieger
Mas êle
c'.~"·,,~e)"- ê~e. -iundalllento, esta e,s- tadurs., contra o desejo d'O povo que c~'p1ina é o AlIn!rante Heck, que dis
.1ã,O o (:umllre, Nao't,o exerce.
~.-u~l1l"a c-3.se das FÔl'ças Annadas, que escolheu o 81'. Juscelino Kubitschek, c1plina tem o Almirante Aragão que
O SR. ARTIi:tJR VIRGíLIO
t: Q l'bpeito do ,subordinado ao supe~ sOberanamente, que queria o Senhor manda .. ,
, :ele )JJde defender-se das acusaÇõeS
!~();". N«. sua paixão pOlítica, nãO vê Kubitschek nO Govêrno.
O SR, .ARTHUR VIRGíLIO _ V. que se lhe fazem. Se fiz, hoje a de ...
Ilàt.;a. d~s~o.
Abala 0.5 alicerces hieMas &se Msunto já O discutimos. E.,!). .. '
fesa do Sr. Leonel Brizzola, é porque.
rà:·q,,~éo::; das Fôrças Armadas,
de
O sr. Mem de Sá _ veJ'o que V,
O S D i I K e
Nêl'3 tem sido in.'i1l1ta-do, injustiçado, e
~:e_p~hO à autor.l,dade do Senhor Pre- Ex
.
·á.-l
I, an e
rt ger ao apal'- tódas as vêze5 que venho à tribulU\
~idtr::Le d.a República, do Ministro da.
a. val apol o nOvamente.
t.eel V. Ex'" pelo mUIto apreÇo que lhe jogam nO debate o seu nOme provoh,
sa.rgell- discutuno
O~. ~THUR 1yIRGILIO
- Já
tenLo. Que d1sclplma tem o Alm1r.an cani...{l
. mna d·lse....s.o.o.
,,"'''';; QUe nao
- .t .enh o 'v
"...M,,·\,.,\'\lh".
" ' .Fa"
. . COUI que .....,
é 'U
t
to:; 5e iulguem no dl1'eito de não res.
.,. SI:::'O quo
m a.S;:iUJl{} te Anlg;1o, retornado à Marinha de dever de tl'av.s.r. :!tle é homem maior
.
....
t
t
i
8.S.Sl111, Ja u uapas.sadQ.
Oue~Ta P~f mandado de segurança. ,."".D
t d
'd
d
•
pEital" ú..i tenentes, 03 enen es
le
O ,sr. Mem a.ee S
Sáá _ O. Sr. JlLScelin."/ ma,.'..acu.<;ado de. desonestidade eUI, -, e'o,CeslV,l:.ta, epu a o e e ano e suas
não respeitar o.s c-apit1es, o.s capitães K b
h
i
I
:tç
1
aos Tenentes_coronéis e êstes aos Ge-:
U, rt.·:c ek ya tcar fCIZ com o dIS- matena de ~Jl1heuo?! ~ue autoriciade ~
O Sr. Daniel Krieger _ Quer dizer
Iletal,:;. Ê:. conseqüentemente um ins'~ cumo de hOJe,..
, .
. tem o Ahlllrante Al'agao que enviou Ilque V Ex" o lru:ga?
trumento de desordem, de balbúrdia
0. SR. ARTHUR VI'aGILIO -:- 'l'~ subalte.'nos sell$ arn1ad.os de metl'QO Sft. ARTIiua VIRGíLIO _
Co 'Pode levat esta Nação a destinos ve J~ o prazer de enfrentar a l~teli.. I1?-adorrus para o c~n.nicío de Belo Ha
Apenas nada tenho a ver com Q Se"
a
imprevisíveis. ~ esta, inegàvalmente, gênCw, de V, Ex em outras O.Cf'..slO.es e l'lzonte? Que a~tQl'ldade moral tem o nl1-Or Leonel Brizz-o!l, Apenns o conhe
vem sendo a atitude dêsse Almirante numa dela;;, notadamente. dlSeutl.:l1o.s Al~,~ante Aragao, que se põe à dis- "o. Se estou iala-ndO- s{}bre êle é por"
irresponsável que tentou violentar a o assunt:J Lote. Mas estou agora no po.:il';aO do mai:)r d'emagógo e subver ~ue entendo que vem sendo injustiça'Gcnstituiç9.o, pondo a nu sua forma ... assunto HeClc..
alvo dC.Bta. RepúblicR;/ que a.parece em do e porque os que o aemam fie es_
ção anti-democráti0a, quando quiS imw
O ~r. Mem dr:: Sa - O Senador, todc;s os qtladrantes encarapuçado com quel;ern de que o sr. Carlos Lacerda
pedir que o Sr. João Goulal't, legi. ~~á.V1D Mangab~l':-a esgotou esta ma, o tItulo de ··c.unhado do SI', PreE~- é o. maior goJpi.'5ta do pais. Jfoment
tünament.e eleito pelo povo, tomasse t~rla., .quando dIlSse. que neste p~us de~te cta RepliblicCl:', o S1:', Leon'L incapaz de convivencia com os. a-dverposse, :Nâo tem, pois, autoridade para Uinguen: pode jatnalS chamar alguem Bnzzol1a. para acusar neste País a :sàrlos, inca:pa'!. {\~ ter o l'e.speüo q!le
Í8.]al' em democracia.
de golplSta.
quem quer que seja?
o S1', Daniel Kneger tem po-r mllU
O Sr. Mem de Sá - V, Ex!} sabe
O SR,., A~THUR VIRGtLIO O SIt.. AR'TEUR VIRGíLIO _ O \ e de ter .0 T'Csp~ito que _eu tenho pelO
qUe outros generais de3rcspeitaram a Talvez .. Ate aI co~cord() . c~ V. Bxl,l. ,Almirant.e A!'(lgão não estava eviden 1I ar. name.l .K.negel'; homem. que, ,.se
<:ons,ltuiçãQ. V. Ex"'" não os acUSOU.
emmente aml~o, ate se.m sent1r, temente em jógo, Não acredito que a fôsse adve~'sarlO do Sr. Dame! KllS4
O SR. ARTHUR VrROILIO - porle ser um golplsta, ASSIm. todos Marinha de GUerra lllantive&e em ger, lançana contra S. E!..X(I: t?da esQuais 6ão éssl?s g-enera-is?
nós, no nosso subconl..X'Jente, PJ(hIllOS seus quadres homem cllja deronest.j_ pécle de doestos que eu ~ema mcapa3>
O Sr. Mem. de Sá. _ O Marechal €St.a~ Com ~a idéia, gOlpista. Na I· <1ad~ ·lô~se c{)~npl'ovad.a.
.
de, em qualquer, C!P~ríull!dade, lanç~r.
Lü~t candidato de V. Exl,\
pratica, poreln, nem V, EX.~ nem eu,
O Sr. Damel Krieger _ V. Rita. contra um a<i.veIs~no, E um h~me11l
O SR. ARTHUR VIHG1LIO - Nós hem o Sr. João Goulart J)l'eg.l.mos o está fazendo uma terglV'ersação
q~le não adml te Virtudes ou atl'lbuf:?S
jA rleb<\tem:Js êste ponto, Est{)u ago- golpe, enquanto que O candidato de
O SR. ARTBUR VIRGILIO _ de dignidade .em. qU,em quer que naO
x('. no Almirante Heck. O outro, é te
V. EX!> à. P~'esidllcia dêa Republ1ca Talve7., ou talvez não, porque então pense com~ ele .. E u,m hOmem da
ma ultrapassado. V, Exil- aeha. que Ó Já.o pregou, inclusne da tribuna da, tel'íamos 'Uma Mannh1t capaz de gU- formação dlfatOl'lal..E u:n .homem
Marechal L.ott deu o golpe; eU acho congressw..
portar o almllunte corrupto, almiran- inconfol'I?ado c0!ll,. chscordanc!A.§. em
que deu o c{)ntragolpe, que impediu
O sr. M~rn de Sá _ Mas até Deo- te prevaricador que não acredito seja relaçã.o aE ?uas Ide.las ·,
.
. 1 c - d ··t d
.,.
d
de
1
o caso do Almirante Aragão.
Quem S~rH\ capaz' de negar k%O, Se-o
~ lnlP a~~a~~? a UI ,u ura que es"ava oro
u o go~pe,
Li a respeit() diSso. Sle pediU un\ .lli~or Pl'encente? ,
.... .
~~ndo.:p-.e~~.l,U?rt PO! homens que que-l O SR . .ARTHUR vmÇULIO _ O Conselho de Almirantes para· julgá- R' pas5ar as VlSt.as n~5 AftalS dO
~~b~(~!;!i:~H a posse dQ S1' .JUSCelInO/, Sr. Carlos ~acerda é portanto lUU ho lo, para apreciar uma, acusação Que Ca:ngresso, é .p~ssar U$ vIstas... nos a~O S1' J Me , d S"
..,."
Ih con mem .sus,..elto para falar em demoCl'a- contra. ele fôra feita, e dêsse Con- qU1voz; da Tnb.una da lmpre1.S~. e s..i.
.
m _ e a -.J:,.o at ve a
ciu, em libel:'dade, em s.oberania do o5e1ho de Almirantes _ pelo Que tarn- vam'2s enc.ontl:~1' Os mal.~ .cmll1en~e.o;
'Ve1"~a.
. .
votq populal·.
bém li _ nâ-o sUrglU l'eSUltado a.l"'um homen·3 da Urnao DemOcl'atlca NaclOO S11.. AB'1'FlUR VIRGíLIO - Esde desah{)nf~dor de sua conduta""' de nal vilipendiadOS _ êste é -o têrmo
tifo aqui-homens que não me podem
V01'temús, pOrém, a{) Almirante militar e.cidadão.
_ vilipendiadOS na sua di;rnidade, na
-.....d<)siHentil': ...ao confirmar que, na ver~ Heck,
Teria êle manda-do subordinados a sua moral, pelo Sr. Carlos Lacerda:
dade, o Marech<ll Lott representou o
O Sr. Mem de Sá - Coiüt.do! O ]3eJo HOl'i:wnte guardar o Sr, Leonel agredidos da forma. mais vil, da foranti-golpe. Aqui ~tão homens do quti o Almi_:l.nte Heck tem a ve:,- COm Brizzoln? Nao .sei. ComO não sei tam- ma mais infm,1).e, da forma mais caP8D para. dizer que o Mal'ecnal Lott o discurso- do Senador Daniel Kricgel', pem se [m'am Ministros da Guerra Junic-~a. E' um. homem que já. agl'enao foi golpil,b.. nWs- antl.g<llplsta,
O SR. .ARTHUR VIRG1WO - on M::ulnha que l:Uanc1at"am oficiais. diu a Deus e a todo mundo, nes-t-e
rei uma lJai;'l'eita à ditadura, naquela Tem, porque tem a. ver COm o caso de guard,n' o Sr. C"arl05 Lm::erãa. quando pais, Não escaparam PO:itiC06 emiaitura insuflado:\. pelO candidato que Bel>\) HorIzonte. lt o Almirante Ileck éle andOll pelo Brasil a fora cercado nente8 e ilustres. 1)ão eSínpfll'1lm bist~~:'Cl: v. Ex~ il'~ ~poiar para a Pre- um homem do MAO, organizaçã"o- tcx de fru·dn.s a ponto de um dê-,ses ofi- pos e patIres, não escaparam homens
,SWel;(',a da .R.epUlJllc[t .. ,
rOl'ista que foi desbaratada pelo EXér~ ciais haver .sido vitimado por ocasião do povO, nãQ escapou ninguém, SeO Sr. 1tl em de Sá - Subjetivismo. cito, ligado, ainda, a outra entidade do atentado de 'toneleros.
nhor pr~idt:nte.
O f:.:. .. o positivo é muito diferente.
secreta. e terrorísta que comprov::lU
Quais as rea.ções e pr<l-testos, nessa
Mas êsse homem não preocupa! ..•
O SR.. ARTIlUR VIRGíLIO - ,.' suas hgaçóes com o Almirante Heck, altlU'a; contra ésse fato? Quem não :é:...~e ho-mem ainda chega a. set' apone que declaroU numa bravata, que
E' sôbre êsse gQlpista, que tent-Ou sabe-, ne-~te pai~, que o 51'. Carlos La- tado como exemplo Qe moralidade
i1':a ür:,-pedl1' a l1o~e d:) sr. ju.scelino impedir a posse legítima do Vice_Pre_ cer-àa anda rotlea.do de alguns ofi- uela .sua atvação no Govêxno, por
lCubit..:.cúek a tapas. :€sse, talvez o sidente da ReDública, em agósto de dai:;; das Fôrças Armadas OS quais êsses q-ue' acusam o Pre..sidente· JoãO
seu ei'l.nãidato fi. pre.31déncia da. Repú· '1961 e que, portanto. não tem autori- lhe dão garantias? Por que o Senhor GOulart de incana.z, de exercer um
blica, que pregou contra a sobeo:"anla da-de moral pru:a. vir, perante o P{)VO }31'izzola n8.0 pode ter amigos que o govêrno desmoralizado. anaraUizado ..
do po"w que es~()lheu, sotieranamente, brasileiro, fa.1ar em democracia. e em acompanhem e o SI', Lacerda pode? Mas esQuecem. aquêles que têm o Se'"
o Sr. Kubitschek nas urnas. Quis liberdade; é sôbre éle que lancei OS
&râ ~ullver:>ivo o Sr. Brizzola? nhor Cal'1oG Lacerda COmo candidato
1ji::ilentar a constituição '..
conceitos qUe provocaram Os ,l)rotesw ~ín<la não ouvi o SI', Brízzola pre- da União DeÍnocrát:ca Nacional, aQ~êO Sr. lI1em de Sá __ O fato ObjetIvo, tos.
, g . ' i i l ' . a <;letrll:bada. violel1t~. de ~vel'no. Ie: p_erdãa imOra!í.ssimo ,de seif'leentos
bist6riC"o, inegável, é que doiS PresiNada tenho a. retificar, 'Sr. Pfesi- r.e~ nmguem alnda ou'\lU isw nest.e bllhoes. de. ~ruzeH'% ?-os_ eXl)ort~d()'re3
dent.es da. República foram depostos. dente, Mantenho-os integTalmel1te na r palS,
de cafe.- Selscentos bl:hoes de cruzel~ão adiantam palavras contra :fatos. certeza de que' não e&-tou injuriando .á
O 8r. Daniel Krieger _ Permite r?s. 81'S, Senadores. perdoados aos
O SR. ARTHUR VIRG:íLIO _ Sr, ninguém, porque c::eio que essa é a V, Exa. Um apart-e?
flCOS expol'ado}'es, epal1~nt? eram
Presidente, casualmente me chegou às opinião, o CO-l1Senso do povo brasileiro
O SR. . ARTHOR V+RGíLIO
rancad9s tostoes 1l11seruvel'" do bôlso
máas, ainàa há pouco, um l:'ccol'te, sôbbre as: andanças e as atitudes irl'"es- l!';le t~m pregado, por enquanto, idéIas ..d~ carI.oca .nas t~xas .1URiorad3~ de
c::.m afil'mações do cidadãO que talvez ponsáveis dêsse homem, que deveria Da ênfese, 6im dá ênfase à essa. dou- mIl, d01S ,mIl. ~ tres mIl. por cento!
seja o candidato de V. Ex.~ à 'Pre::ü-' prezítr () alto "pôs~ a (\\1~ ChQ.'?;IJU 1\'3.. trl.na~ão, Procura. eXalta~, O inêon- per~âo de dIVJda flue. d~ve ter COllm nh:~n,s .bllhEí;:s para ,a
dênc:a da ·República, o Sr, carios La- hierarquia militar que deveria saber !Ormismo poptllar, a. ânSia de liber- corrIdo
, cerda, que c1aS3ificou o Congresso da que a Marinha de Guerra não se t.ação do povo. Mas eu também já campan a preSI enc131 deS.:;e cal1dl"'
·lQl'm::.. segUinte:
manterá de pé, sem disciplina, como tenho feito ist.o. e não· soU spbversi- dato!
'.'0 Cangres.,so Nacional é o Po não sobreviverá 'O EXercito do <?ene~ '\'0. "t:.le h'.IT' cntlcado o.Con~e.::so Na..... ·Esquecem, quando falam
e:'icân"
der mais' corrupto e incapaz da ral Fílínto Müller, nem a Ael'Onál1tica, dona.!? Sím, mas () Sr. ,AUl'éIío.Vian dalo do café, a partiCipação nesse eS!R,epública, e o que simula produ- dos nossos e!llinentes Brigadeiros.
na faz i~to todos os. dlas; ~ sehl10r cândalo de um ex-presidente da •. '
n
f
f
- d
mte·
'.
Eurl{';O Rezende e3trelOu, aqUI no Se .. U.D.N., o sr, Herbert LevV - e vni
A dISCIplina é .o, precei.to fnndaUlen .. nado, criticando a. inopel'ância do aqui. com autOl'i7.ação, a invocllçã ..) d'~'
rrPenad o ~~ em un't ao. 05 U dsses e gl p~ e~o.l1~mlCOS o
e ta! d~s. Rôrç~s Arrnada.s, cu.mo o é o Congresso; aquí, eU mesmo :crHíquei um testemunhO. Foi eleito Dela UDN~
calhpanha~ eleltOlals .
. , ' prlnClpO llierarquioo. O nlnurante que a inO-perãncia do Congl'esso, Nacional acusado inclusive pelo ex-Pre"'."nt;!õt
r; I~{) jn~h "Trlblllla da Imprensa dt mi~a a ~is~iplina e o respeito hierál'_ que na legislatura pMsada, não votou Jâ.ni o Quadl'os ~ d.e faze'!' cOrltr;b3~ndl)'
..,.1 e;~ o de 1955. .
.
q~co na_o pOde s!=l', um. almit:ante uma só medida. em profillldidade 'Para de câmbiO; Um colega no..<;.s.o ouviU
i:,so e é tun homem (!il~ nfio ment€l.
;. A assm7tuflt é do Sr. ~arl<?o5 La~ dIgno, nao tem du-eüo a ve-stu' a. defe".9. <lo novn.
ef:!rda. P";:llS áSSe mesmo, Cldadão que farda. não pode ser ~lmirnnte qUe . O Sr, Daniel Kriege1:
Permite' náo calunia, não iniurh, e- me aut-o..
..~!:,~~~ ~ qOl).gr!~? e corrupto i! I m:r~ça :respeito e oonslderaçao.
V. :Exa. um aparte?
I rizou a fazer esta rE'.'\-'ela,çã:o.
~,.-...
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if5cB.ndalos. de café Sr. Fresid.entel
Tanto assIm Que a popularidade dO concorrência máquinas pa.1'8 a obra O SR. ARTHUR VIRGíLIO QuaJ.? êsse do Sr. Herbert Levy êso~ Sr. carlos La.cel'da cresceu imensa.- de) século, a e.dutora do Guandu mais Então prove V. Exa.. ISSO. TraJa a.
C9utrabando ,"de cimbio~ Ou que es.. mente. creio mesmo que sua. cam- de um bilhão de cruzeiros. qUG.ndo prova ao Senado.
canda:!os m J.i.S? O eSCândalo da Eia- panha eleitoral Gerá feita com duas uma 1:irma alemã. havia oferecido as,
'
le~k •. d~ imyort;;ção sem concorrênc1a bases: a administl'ação qUe desenvol- mesmas máquinas por 250 mIlhões . O Sr. Dantel Kneget
Df!>::!::;
pubuca. de gêr~'QOIes para. s. Guane,- ve e a campanha do sr. João Gou· de cruzell'OS.
disso, o PreSIdente do InsL.tuLo BliJ,..
1>~-ra.? Q;";.:l ~<;ciUdalo.s mais? O es- lart que é o seU maior eleitor. Vejo Vou trazer as provas.
ISl~elro do Cafe aindu lhe fornc6eu caD:.ú.alo aa. elRB, &se recentíssimo que V. Exa. também se alinha nesta
O Sr. ftfem. de Sa _ Pode trazer. nao seI por ordenl de quem, ffi[lS deeScgmI.a.lo. em qUe o fUl:l0 dQ- Gover- fileira dos propagandistas do Senhor O SR. ARTHUR VIRGrLIO - Vou correU ~atura1l1lente de autollz:.>.;ã()
:.:I.•' '':01' carlos Lt:t:erd.a vai ser benefi- carlos Lacerda, porque e.';.Sas acusa,... trazer.
I do preslce!lte da República Ct"Ul'"
c'ado. com cêrca de. seis bl1hõ.es de ÇÕe6.só o têm engrandecido~.
~ \ Agora, quero que V. Exa.. venbtl me Inhe11t~s mIl :,acG.s de cgfé que t"o:a!ll
cr,.aza:~ na .,1al:lrlcaçâo de ca.rroçaO SR. ARTHUR VIRGíLIO - expli~' - como O farei dentro em extravIadas, que não têm p.iJa ..
;t .... ::, p;..wa,. oru .....u.$ que trafeo-arão na Prefeito! Quando digo, Que uor exem- breve a respeito da compra da usina mento.
Gi.i.~.lbZra? E' o Govêrno d~ Senhor pIo, que êle comprou por intermédio !para o Rio Grande do Sul - r> per-I O SR. ARTHUR VIRGíIJO
-:::.J1'.C·.. L~cerda a..negociar com o fi~ de um americano. -. Eia.l.ec~, geradO·1dã,O. da dívida aos exportadores
de Traga
Exa. a próva dl=u, poioS
Ir.;) ,DO Governajor! Será ês.:"e o e.5- res, sem concorl'encu\ pub~u:.a .:::s.t-~}U cafe.
.
Iquem al1rmou foi o S.-. He':'b{;~'L Le ..
c, rp.11o\ Sr. Presidente? Ou será o dando a comprovação de wn "Gover·
~ Sr. li/em de .Sa - Foi a Assem .. I vy, que é filL"peit<> porque e comer ...
€: t.:!n(j~·o da COPEG, que trarei den- no probo"!..'.
bIela quem autorlZOu.
lciantt' de cafe.
ta c'!l.breve aqui a êste plenária com
O Sr. !fiem. de' Sá Desconheço
O SR. ARTHUR VIRGiLIO
1 O sr. Mem de Sá
Nao foi o
~')":C~PH'S, p.::!!a mostrar ao povo'bra~ iEso,
Por quê o Governador exaure n pO_lsr. Herbel'L Levy quem afIJU1Dl1. FOI
~'.lc·r J C''::.t~*J e..;&e candidato está emO SR. ARTHUR VIR.GíLIO
t',ulação guauü!J.arinn-. arrancando-lhe a. Co-mi,s;.;ão Pal'inment.ar Ue Inquer· :.,..:.Jl/....O ú wnheiro que arranCa do Isso é púbhco e notóliol S,; Exa. impof",tos em aumentos de 3.000'.0 e nto .• Está pro\'tlt!o.
P;\.> ca_'-l.c~a com aquêles que fazem mesmO confessou, na telev!.'>ao que perdoo 600 bilhões de cruzeiros aos
O SR. ARTtiVR VIRGÍLIO '? "'J.-~.~Oml'CI0 da sua candidatura nOS mondou comprar essas máQuinf!.s.
exportador~s de caH. Expl~que.m is- Não está p:'ovad::; nada, pél.s a CoJC.•::.!l'S o:.: com. aquêles que fazem
O Sr. ll1em, de Sá - ;-ião cQnheç.o to e depOls falem em probIdade.
m1.Ssáo não cheg<;-,1 a conCJ.u.~(L~.
J'~:-t::' do seu.circulO político? Que es- o fato.
Mas v.oltem~ ao a.'\."iunto Herbert
O Sr ...l1em de Sa _ E' U:lhl afir..
C. __ ~1'3:10.;; maL3, Sr. Presidente? PasO SR. ARTHUR VIRGiLIÇ> . - L(>v
d
-b
ã d 1
d
s..'mq; as \·!:.>ta,g pela Guanab,"r". Não "as ouvi, inclusive! E' fato publl.CO
'I, a111 a .:00 re o esc 11 0..0
o maç.:i.o gl'acio~a d.e V. Exa.
h
6
"......
lU
coafe....
_
.
O E-R .. ARTHUR VIRGiLIO
J.Y:?r~,. pOi'!ent!ll'a. Um Estudo _ tal~ e notório.
~ue~ lhe fêz a. a,cusnçaO .nao Iu! Afmuação gracic.sa é a guP, acaba de
Vf'Z tL1!" SJ.o Paulo de AdhelTla.r de
O Sr. !trem de Sá - :\.la.nrlou corn~ eu, fOI O eX~PFeSld~~te J~10 Qua. íazE'l' () SI' Dani"! Krl.C!'er
l
Banos - com ma ores escô.nd:Jl.os dO prar ~el'adol'es porque faltava 1m'. e drOS, se~ correllgjOnal'lD, eleito com
O SR p' RESID- &YfE", --.: Fll' nd
que a Guanabara?
ener~ia na G1..wn a bal'u.
.,
seu apolO, com seu voto. quem o RCU, "
"
:)-. <o.lze i)
O Sr. Me17l de 'Sá _ V. Exa me
O $R. ARTHUR VIRG1Ll(. -:- sou de contrabandi....ta de câmbio.
s?ar ,lS cJJ?pamhas. ,f>. IIC.-dcf.lconcede Um aparte. \
Não custava nadfl uma concorrencla
O Sr. Mem de Sá _ PDis então o c:a lembro. ao nobre L:LLaer da Ma,lO'"
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
pública. para um hnmem Que Rc:n1V!C S~', Jânio Quadros
fê? m.u ito nlal, 1:'8; que seu t.empn e':Ha e'gotado. So ..
Com prazer.
a exir.Ôu dos seus adversá.rios. Nao porque era Presidente do. República. H.CIto c(Ue V. Exa: encerre 5t!a" con ..
.
Devia t.omar prov;dências.
sldera;;oes, ~nC1Ul!1cto srU ~ls~ur:,>o.
O Sr'. Mem de Sá _ E' a. respeito cURbwa nada.
do sr. Herbert Levy que quería r~"
O Sr. Atem. dI': Sá.- E~ o !ano..
O SR. ARTHUR V1RGiLIO
O SR. ARTHUR VIRG1WO
.
pon~e!. S. EXa. é um homem de O SR. ARTHUR VIRGILIO - V. Talvez não tenha tido tempo; renun~ V~u encerrar, Sr. Pre::.idellte, agra..
op~Sl(,'ao. qUe se tefll mantido na opO- EXa. o faria.
. .
.
ciou ant.es.
decendo e !l.-tendendo a ndvertêuCla
O Sr. Mem de Sá - Eu fane. .. Mas
O Sr. Mem de Sá - Ah!...
de .V. Exa.
61çao permanentemente. E', portanto, um hOmem fàcBmente VllI110r.' vol o GO'vêl'llo do Sl·. João
en que
O S 1. V lC la'
f tGoulart
d
ar
O SR ARTHUR VIRGÍLIO
1';no Fr'
elre - V~'
.
u,.
pelo Gov~rno. No entanto nunca não pode falar em aI a e co c - Mas eu agorA. o aclL';O de fazer par- me permIte um apart,e?
.
:L~d~l~~ dl~se docnmentudamente con ,. rê~cia S~bl~~TB.UR VIRGíLIO . _ te de unta Comissão Parl,amentar de
C? ~R. ARTHUR VIRGILIO
O SR. ARTHUR VIRGíLIO _, P.or que? "São tem havido ~oncorren- Inquérito sôbre o Café. contra todos POlS nao. .
.
Quem féz essa acusacão não fui eu \ cia públiro?
.'
os princípios morai." de al:;uém que
O Sr. VlctOJ'lnO FreIre. - E' um
IDas Sr. Jânio Quudi:os. qUe era se~
O Sr. Mem de Só,· - E' COiSa sa· i;)l'eze sna moral sua dignir.:lde! Um aparte paro. e~clarecer: na o entendo
r' ..
alto negociante de cofé. ':"qne faz par- de café- porque o meu E6tad~ só tc:m
coged7.l0~a:;:: je fg~ a.PO~~~c~O~O~tl:~ bi~aSR. ARTHUR VIR,GíL1.o _ .pO~ te de um grupo de oo.fé, teria assim babaçu, mas pOS:iUO parentes em São
nenhuma acusação procedente E se leio diàrinrnente no~ Jornals edIta!..... um mínimo de pUdor para J:crtencer paulo e amigos parlamentares. Para
o Sr. Jânio Quadros, como Presidente de concorrência públlC~L
a. uma Comi....são P!ll'lamcntar de In- mim, esse problema do café é o
~a República. s,abia. disso, tinha o deO Sr, '[e,n de Sá _ Cito desd. e 19- quérito para êsse a3sunto. V. Exa mesmo que "jacaré comendo cobra
"e d pro 1
1
. lr
•
não pertenceria.. tenho cert~za, cOmo no pau".
r e ~ c ama-.o... e usar medidas de 0'0 exemplo que mencionei aq~l, nuo eu também não pertencel·iu.
O SR. ARTHUR VIRGíLIO _ E'
repressao e puruçao ...' Nunca houve. ~onte<:tado. a usina tel'moelétnca do
O S M
d S'
E
t
~' .!-Im homem que se II!'ifl.ntém na. opo- Rio Gl'ande, que foi feita pela. Cor.
em e a u per ence- precisamente IStO. E o que aJirmo.
Slçao e QUe se yê agora euv?lvido nes- missãO NaCional do Plano do Carvão, ri~ SR. ARTHUR VIRGíLIO _ O, ~em ne~hum l'cce~o de incorre~. em
ta luta, assuml.da de maneira frontal sem concOl·l'ência. sob p~te;s;::to
da 51'. Senador Victol'ino Freire h3via Il~opUt.:"çao n~aha., e qUe a parttClpa ..
c valorosa, contra um dos grupos mais unanimidade do conselhO. A unani- dito, com a sua fl'anq:'leza norde.sti- ç
_dO Se nor Herbert r..,evy n~ 00..
poderos~ da RepúhlicD.. E ainda não midade protestou, mas foi Ieita. E Q nu, que impulsionou a Iormudio dcs- ~lllSSao: ~arlamcnta.r de Inquént.o é
teve revldads, por parte da. empr"
preço foi alJenas o dóbro do que e. sa. comi,só-ão era uma inv('~ticia.
de U1adm~srl/el, porque negocia <:om sua
fltacada,. nenhuma dessas. ncusações. mesma cmprésa ofereceu, nunut con~ '!l'l1PO combatendo grupo. O Sr. Her- ac~saçao. contra o gru.~o Slm8ns~n
Se êle. tivesse telhado ele vidro não se conência. no Estado da. GUf<na.bapl. bert Levv. talvez
esteia encioml.."ldo talvez seja apenas O cmme de lla()
O Sr. Daniel Krierler -, Perl11lte- "om os n-egóciOS do Sr. Simol1sen ne-j participar do negócio, OU porque s()
111etena na. lutv, que empreendeu.
me V :Cxa. um aparte?
"'ó~;os que "'1ão pôde l'enb:ar.·
sinta prejudicado por nquéle grupo.
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
O Senadur Victo.-ino Fl'ein" e.5t1i a q u i '
, I
O Sr. Alem de Sá _ Fí:'ecisam0,5 de E digo mais: [aço uma acu,5ação da.
dizendo bem Que é prn~ l:.ztn de gruO SR. ARTHUR VIRG1L o
prova,,,,- pa-ra crer.
qual trarei prova. E a. fs!,'o cOm a
poo c~~t,raz~~I~~~e ,Sá _ E :.s aCusa. :~n~~br~s~~?~eôi'~~~~~~ ~Z. apar·e
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
maior tranqüilidade: é que êsse ex ..
~ões que ~!e f~l fO~'am '!1H' :d.;"'.'l por O Sr. Dame! Kneger -:- V:. EX3. Ma? a prova está aí: membro dos Pre~idente da UDN pratica a u~ura..
uma ComL:-1ío 'P«:rl=-rnf>n:~!' de In.. responderá depoi."! de oUylr, sela. mUl" me.!s atll~nt~s da Comi."'''.ão, ~S. EXilo, do dmbeiro no ~eu B3.noo, empres ...
quérit:,.l)..
to mais interessntl.te ...Alllqa.. hOJe, Sr. send? }1e~'oclan~e de cafe nap Wnha t3ndo fi. juros de 5',~ ao mês. Pe ..
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
Senador Arthur Vll:g~h-O .. v:a!ei. c,0m o cond!t;oE's moraIS par(l, lnte2ra~la.
(,'am, que traI'el aqui, tranqüilamen..
Não foram 1,?:J.f.1d28. FO':"":'.:'11 f'J"€'nas Presidente da AçO p:ratllll. DlZla-me
O SR. DÁ:t..TJEL KRlEGER - Prr- t.e provas de que ê.sse eminente mo ..
flcusações.
êle, com muita proprIedade. que nun- mito-me apartC'ar V. Exa. para me l'alista., que prega a moral diària ..
O Sr. Mem (J1 Sá _ S:I11. [oram c.a viu illdecênci.a. i3'ual à da cone.?r- in5Urgü' contra a qualificação que mente da Tribuna da Câmara e que
apuradas.
,êuci9. paro. (lqU!RICaO do., termelétllca V, Exa, deu do Sr. Herhprt I.evy.
acu.sa, O Sr. João G-:..ulart, prat.ica
polonesa. A.firma vf8, qu.e X~l'quead3:'::
O SR. ARTHUR VI.RGíLJO
usura do dinheiro no seu Banco, em ..
O SR. ARTI!UR VIRGíLIO
Não houve conclusã.o da Comiogsão iá dispunha. de um proJeto ne 70 nul l!:sse parln.mentar é OU não um ne_ ,prestando a 5~ ao mês conduta que
Parlamentar de Inquérito
Kw., que era possível ampl.!::tr pa~a godante d~ CRfé?
é capitulada como crime no Código
O Sr. Daniel Krieger _ Ignoro. penal, que deveria merecer as penas
O Sr, Mem de Sá _ IIÍclU3ive com 170 mi~ ou mais .. porém nao ha·Vla
8 assistência do presidente de. Comis .. possibilidade, nO RlO Grande do ~.u1.
O E,R. ARTHUNR VIRGíLIO
nêle c-ommad.1.s, mas ~e ao revés da.
s!i{), que as ouviu do Ministro da. Fa- consjderadas su_~s !e~.er\'('l.s, de. abllr- Eu, não. V. Exe.. não sabe que o auto,ridade do Sr. Hel'bel't Levy para
zenda e do Presidente dO. Banco do se uma conc01:renCla de 200 lT!11 K",. S
H
't
Brasil. De modo que as acusações que ~udo Que se dlssesse TI.ese sentido, ~e~ ".
erbert Levy é negociante de cn Ical' o Governo, pregando mora...
V. "Exa. faz são as primeiras que t'la apenas um~ !leg~cltata .. ~egocJ.Q. café? V. Exa. não so.be?
Esmo mUito ao SeU feitio e muito ao.
ouço. Os pr6prios atingidos não as ~s foi 1)rl:dommaneta do ultimo goO Sr. Jl.[cm de Sá - E' homem de seU jeito .. ,
".
fazem. Quanto ao Govemadol' Carlos vêrno do .Rio Grande dO Sul, do 81'. negócios, mas não transaciona com
O Sr. Dantel Krieger
Pennite
Laeerda, V. :g.nn. não defende o GO Leonet Bnzzole..
_ café.
V. Exa. outro aparte? (ASsentiment!J.
'Vêrno do Presidente João Goulart da~
O SR. ARTHUR VIRÇlíL~O - N~O
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
do ol'aaor) Quero dizer a Vossa
acusacõe..c; Que lhe fêz o senador Da- conheco êss"e :oto .. ~e. fOI as,~...m .3 co : Voltarei à tribuna para prôvar que E:'i:celência que, em matéria de ju..
niel Krie!!:er pois ao invé.s de defen- duta do .:;ovêmo, vnel resJ:ondel opor o SI'. Herbert Levy é negccia.nt.e de ros - não sei se o- Banco do Senhor
der V Exa' ataca o Go-vernador da tnnfl'mente. c~mo Quer? gt~e Vs. Ex~s. café. Trarei a. prova.
Hel'bert Levy os empresta a 5"~ ao
O· b ra. .
venham eX\ll l ca.r a hl.~torla do B18/<.
uRna a .
leck, dos geradores compradOS sem . O .Sr. Damel Krieger _ Admita_ m&..
(
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
"oncorrência. pública e venham chaO SR. ARTHUR VIRGíLIO uvi
apenrt,<:
palavras,
não
ouvi
acw:;a·
mar
de
ne~oci<at.a.
o
que
fêz
o
Sr.
CG:r~
mOs
qUe
seja
um
negociante
de
ca,.
Mas
eu
sei.
O
fé, mas desafio V. Exn. a provar
ç6es fundamentadas.
10,<: Lacerda e não apenas a aqui Io
O Sr. Daniel Krieger - O Banc()
O Sr. Nem de Sá _ Q.uerht dizer, qllP t.eria feito o Sr. Leonel Brizzol~. que .0 e,enhor Herbert Levy é co- do Brasil os aplica
maIS de dOlS
a. respeito do Governador C~rl0," La- Quero que Vs. Exa.s. venham exp\l~ merCl,..ante . d'!son~~o d~. café. Já (} por cento,o qt(..:- é s~cePtivel de 00..
cerds., que, Dor mais Que V. Exa. fale enI'. com documento;:, por que esse Senh ..r .SlmOnS(m1 des'l~u _ do Banco mmaçiío penal pela b de usur<t.
l'Toc1a.m e ou brade o fato é quI' o no ""ovf'l'nn(]nr probo como V. Ex.a.. cha.~ do Bra!,;lL Eleg-uw -'). c . . n f1 ,·.<.:'10 elo
\
'\I!rno da Gtutnaba.ra. 111mc.a teve um "'~. f'OmnrOll contra mna ('onc')rrén~ nist.l'o, vinte e tr~ milhões de dóO SR. ARTHUR VIRGILIO
e.dminlslira..d.or tão eficiente e probo. cia. públicl\ note-.~,e bem: cOntra uma. lares,
Se flzer. uão há dÚvlda.
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Isto el'a O que eu desejava dize::: -ao' O S. 19 Secretálio irà proceder li.
V. Exa. blado doS dsbatts.· E' claro que .a. UDN
vai sw'gir para a. luta política, é cl~.ro eminente líder se é que alcancei a leitura de· requerimento de informa.

isSQ se faz.

que O P. 'I', B, vai surgir, tambem.
para a luta politica,.
O Sr. Da !dei Krieger - Quero dIO Sr. Mem de Sá - Com o 'Sr,
2.e~· mais a V. Exa.: virei à tribuna Juscelino 'Kubitschek?!
para d~monsLl'a r que a firma SÍrn,onO SR.· ARTHUR V1RGILIO ~en. depois de ter dado prejuízo de E' claro que teremos a bravura de um
iJna.S de vinle milhôes de dóhu:es ao Daniel Krieger' pela frente, é clara que
J3:a.nco do BrasIl, ainda .conseguiu ,do teremos a bravura" de Um Mem de Sá.
Instituto Bra.sile'ÍTo do .Café, por or· mas ambos têm a certeza de que não
cem :1:10 .sei 0...: quem, um crédito de contarão éom'o meu. silêncio. Virei à
QulnhentaE; rnil sacas de café l cujo tribuna, sobretudo para liquidar com
pagamento não se el1contra quem efe- êsse faliSo mora.lismo, para acabar com
tue, e cujo desperdício está a 'bmda! eSSa -ficção de hOl}.estidade a respeito
contra a administração brasileira que de determinados ~ homens que têm ft
é, indiscutivelmente, a favorecedora vida. pública. acompanhada de atos
suspeitissiroos e que fazem do furor
do>~ desonestos do Bra.<;n.
da acusaçã.e, do terror do doesto e dn.
O SR. ARTHUR VIRGILIO. injúria o maior instrumento de a.nesF<l((a V. Exa. iSto e terá minha in- tesia de um povo.
,'
teira. colaboraçãO. Nunca pense que
O Sr. lI!em de· Sá - V.·Exa, é desserei U!11 defensor de Simonsen. Não sa. escola também.
Eei quem é, l1unca o_vi, nem com êle
O Sr. Daniel Krleger Permite
t-snho a menor lig<.,ção, como não te"" V. Exa. um aparte? (Assentimento
n110 11gação Com qualquer negociante do orador) - Tenho certeza. de que
ce café.
V. Exa., cuja nobreza proclamo, cuja
O Sr. Daniel Krieger - Faço jUs- integridade de caráter louvo, Se intiça a V. Exa. Acho-o djgno, como surgirá Um pouco contra latifundiábomeU5 <hgnos exiStem neste Senado rios, aquêles que 1- A,,' uerl1_, no- minimo,
t::a RepúblicL. E"toll certo de que,·fei- dez fazendas no Rio Grande do Sul,
ta..a.. prova, V. Exa. não ter~ um duas nO. paraná, Uma em 'Santa Ca:Ji1Gmento de :ergiversação.
tarina, outra em São Paulo, duas em,
O SR. ARTHUR ViRGILIO GoiáS, t.rês no Pará e' lUll milhão. de
1?C!·feito. '~flO tenho a menor dúvida hectares em Mato GrOSSO. No seu ars!ibre isto. Minha missão não e a de roubo, com sua eloqüência, sua seri~
õefendl-'r desoneMo5. Nunca. o 'fiz e dade, V. Exa. há de fazer um comjmlluis o fare~ .•
.
bate p€!tinaz- a êsses latifundiários,
O Sr. JIem de Sá - V. Exa. não que encerram em suas mãos grande
déve acusar - o $1'. Herbe1't Levy._
porção de terra, sem permitir que 5etlS
O SR. !\!RTHUR V;RGILIO conterrâneos delas façam uso.
. . ' .sobre.tudo porque tenho um nome
O SR, ARTHU=t VIRGILIO fi. respeitar e a prezar.
Veja. Sr. presidente, talVez -eu ConheO Sr. Daniel Krieger _ Nó.c; tam- ça êsse lãtifundiário...
't,ém. V, Exa. também é um patTiO Sr. Daniel: Kricgcr ..... V. Extt.
mõnio dêste País.
.
conhEce muito bem.
O

(Seção 11)

VIRGrLIO--

::MUito obrigado.
V. Exa. terá em mim Um colabora(lor. Quan do acuso o grupo Herbert
Levy de particip-a-r de negócios de
-café. é pOl'que sei que éle participa
IDeEmo. '
O Sr. 1I1em de Sá _ MaS éle pode
llfJ'rticJpar honestamente.

O SR., ARTI-IUR \TIRGILIO _,
..'- e 'talvez seja o hom'em que dá
maior ênfase à reforma agrárit1.
O sr: Daniel Krieger - V. Exa,
está certo.

O

2R.

ARTHUR,

VIRGILIO

-

Pergunto ao Senado: onde estâ o mérito maiol'? - na minha atitude, que
defendo a reforma agraria com torto
O SR. ARTHUR VIRGILIO o al'dOlj e' que não tenho um palmo
-Então.· nfio ,poderia. participar da Co- de terr~:..
.
nli.'isão Parlamentar de Inquérito, usar
O Si'. l\-Iem de Sá - Ou êle?
a C. P. T. para. defender Os seus .inO ,~R. ARTHUR VIRGILIO terês.<;es:
. .. a não ser um sítio que aca.beI de
O Sr. ,Mem de Sá ...:... Sei que éle é comprar, no Amazonas, por duzentos
ba!lqueil'o.
'
mil cl'Uzeiros? .
O SR.' ARTHUR VIRGILIO _
O sr. Daniel Krieger - :f:sse nós
Se V. ,Exa. fós5e negocir.nte de café,
não aceitaria indica\'üo para particl,- deixamos pa·ra V-. Exa. Não se in1~
paI' de unta comissão Parlamentar de pres.sione. (Riso)
Jnquérito;
O Sr. Jlem de Sá -

Se êle é um
eOlllerciante honesto e ,entrou na CO~,
iD1is~ão para pl:oVal' e provou _
,que houve desonestida-de de outro

O

SR.

ARTHUR

VIRGILIO

--

quem S. Exa. qUis di,dgir-se, ~lnandc
aludiu a um la,tifundiário dO!lo' de
t-erras no R,io Grande ,do sul, em Ma~,
to GrO:<;so e em Goiás.'
Sr. P,·esidente. concluo, agraaO"ndo a bondade de V. Ex~. no wa:mitil'
que - lllt.1:8passasse meu tempo.
':e:de_ diãlago vai prosseguir, Estamo.<) numa fase pré eIeit.onl e é o
moment.o de ser€rn colocadas tôdns
_as cartas sôbTe a mesa, de ser abeyto
jôgo mais franco perante o pov:>, pal'~
que êsse povo, amanhã nas. urnas,
decida. aquilo que fôr de 1I1nior inteM
rês se para o Brasil e para si próprio.
(Muito bem!

!Muito bem! palmas.)

- .

.

Requerimento nQ 30, de 1964
Senhor President.e:

Requeiro regimentalmente .ee ofi_
cie ao Senhor Ministro da ~"1eronátlti ,.'
ca, para que inferme se estão ~el1dQ
adotadas providências- para a r~a
daptação do íunciona~bno d€sse l'.n~
nistério.
.
Sala das Sessões, em 5 de n1:\rçf'
de 19G4. - Aal·ão Steinbruch.
O SR. PRESIDE:STE:

C;O-'lPARECElll MAIS OS SE~IJO_ O Requerimento ser'ã public'do
n)~s SE~ADOP..ES:
e, em seguida, .despachado pEla I?re-

sidência.
Al'thur Virgílio
O SI'. SenRdor Edmundo· Lévy JnsM
sebastião Achcr
JOflQ.uim Parente
crito para a Hora. do Expsdien.ie, 11:).Q
está presente,
Antônio Juca
, O Sr. Senador JoSaphatu, Ma:;,.illin
Hel'ib:'lldo Vieira
desistiu da palavra.
.
.'
Jeffen:on de Ag:nbt"
Va~c~Jl1cclos Tones
Tem a pala,Vl'a, o Sr. Sena-ior Pedro LudoviéO.
Filinto Muller
O SUo PEDRO LUDOVICO;
O SI!. PltESInEXTE:
o 81'. 19 SéCl'ciário irá proceder à ,(Setn revisão do oradOl~) - 81'.
leitul';\' de dois requerimentos.
President.e e 81'S. Senador-es, era miM
nha intenção fazer vá~<ias consirlel'ilE' lido o seguinte '
ções a. respeito de uma- CRl'ta dirjgi~
da, ao Sr. Presidente da Repúbll,:!a;
Requerimentú n~ 29, de 1964 p~lo
deputado Cesar prieto. EntreSf'n~or Presiãente:
tanto, Como a hora já vai adjnntl:ld 1,
So~icitnm::J'S
de' Vo,s,,9, Ex{'.elênci(t cingir-me_ei a dizer poucas cousas f
qUG designe para as -solenidades co- pedir a transcrição, da Carta nos
memorntivt1s tio Primeiro Centenário ansi do Senado .
de Na.'3cimento de Lauro :Vlü!ler, uma
O deputa.do Ce.sar Pl·ietú. cdnto to.
Comissão de 4" $ene.dores, qUe drol'- des. sabem, é conhecer
assuntos
xará Bra:.ilía a 7 d,~ corrente notor'_ ffl,zendál'ios. 'PoL {hna:nt.e mui.tus
nando no dia 9.
aUOS, pre1'.lidente da Comissã.o· de Or':
Sala das _f?e,!sões, 5 <,le n~Qrço de çnmento na Càrnm'a dos D\eJ;'útados.
1964 .. - A1tt01l10 Carlos.
E' homem entendido em matéria de
"in1pôsto de renda de c1lJa repartiç;1.e
'O SR. PRESIDENTE:
foi dirigente por l'Ül1go período. Na
Na. sessão de ondem foi lido o re- sua carta., diz lhe que duas mil {'() equerimento n? 27, de autol'fa d~ Se- to-rias ao Bra,:;.il não t~m coletores e
nhOi' Senador Irineu Bornhausen € quê das mil e Eeiscentas exi~t~ntes 50.
outros, no qual solicitam que em vir- mentf>.. cinquenta acham se €m co·ndí .. ·
tude do transcurso do 19 Oentenãrio ções de proceder a uma ~ boa arre-càM
do' nascimento de lAuro Müller 'O dação de ,lmpostos,
Sen:::.do d('clique o Expediente da ~es
Decl::t.1:a, ainda que a. Recebedútla.
são do dia 6 à comem:Tração d~i efe.
méride.
d,e- são Paulo náo chega a arrecadarNo~ tênno.,> do art.igo 19S, do Re_ sequer Um tel'ço dos impostos dev<dos
gimento Interno,' esta .Presidêilcia à União, e que 9:5 diversas alfândedesigna. o pCl'iod:Jo de,sUnadõ aó Ex gas não podem ane-cadalI' certos impedicnie da sessão ordinária- de postoS por _causa. dos contrabannos.
amanhã à comemol'açã<> do 19. Ce.t;l- 95 prôprios fiscais e funcionários tetenál'i o ~o nascimento de Lauro mem 6s contrabandistas -poro.l1e es-tão
Müller.
sujeitos a sofrerem até viol~ncia "por
-para representar o Senado Federal parte dêles.
"
nas s31enidáties comemorativas déshe
Achei interessante t.razer. €~ta ca-~~
primeiro centEnário a se realizarem ao conhecimento,:. da Casa e por i;.,,'~o
em Santa C-atarina, de~igna nos têr.' peço~
a. sua t.ranscrição nes_ Anais do
mos do requerimento, oS 51'S. SenaM Senado ..
dores- Antônio C6r10s lr,ineu BorEra 'o qUe tinha a dizer, Sr. Presl.
nhausen e Atí!io P:;ntana.
dent.-e., '(Muito bem.)
'.
Solicit.o do Sr" Líder do Partido
DOCUMEN,O
A
QUE
SE
REFE!lI',
Trabalhi.sta Brasileiro a gentileza de
indicrll' o -qnarto repre.sCl1tantc par~ O SR.· SENADOR PEDRO LUDOVICO F.M SEU DISCURSO.
essa Comü_são.
Excelentíssimp Senp.or,
O SU. ARTnUR "mGILIO:

de

Onde está a maior virt.ude, O· lllaior
méI'ito? - na'atitude de Almino Afonso, que .não tem. também, um palmo
de tm'l'á seu, nem para herdar, ol1 na
grupo, está defendendo, não o' seu in~ de alguém que tem terras imensas e
terêsse. mas o interê.s,se da Nação.
luta pl'!la reforma ,agl'ál'ia? Será que
E V. Exa., fazendo' tal acusa~ão. a _let que vota1'mos hoje irá derroo·ur'ndiretamente defende o. grupo ,acusa- se no fim do, mandato do Sr. João
do,
' Goulart? Será q'ue essa lei não terá
O SR. AR-THUR VIRnIT...to _ um caráter perr.nanenteo até que 'seja
~ preciso não COnfundir o. ii1tei·ê~.~' l'evOgadã pOl' outta? Será que essa lei
da :'-Jação com e interêSse privádo,
não encontrará outro Govêrno paTa
gJ;'upOS econômicos, como o do Sr. ap)icá~la?
' '
"Indico t: nobre Senador' José- ErJlel'bert Levy. V. Exa. sabe ,tão bem
En'~~'o,
S1',
Presidente,
o homrm mírio,
tluanto eU cerno: são êsses grupos; meio,
jn.;:ensiveis quando se trata de -gânhar pçssuidol' de glebas, e que defende a
O SR. rnESIJ)E~TI~:~
dinheiro. - , .
.
refol'ma agrária merece louvores e
à
SentidOl' ,JDG{·' Emlü:io 8cej~
_o Sr. Alem. de_ Sei - Se éle provou ná'!) crítica merece. a exaltação p.ar:que'
está
dando
demomtQ'ução>de
r-€--ta.
fi.
designaçfio?
li de.90n-estidade go outro grupo ...
O Slt. JqSt; ER:\JJJUO':
o SR. ARTHUR VIRGILlO'- :núncüt-... ~
1.:1e não provou, acusou, e o outro
O Sr. Daniel Kj'icger - Teórica,
. ' 'Não ,po&So-,a~eitá:::ln("·si·. ·'prê:Siden:..
Grupo o esl'á acu:':iando,
,
O
"SR.
ART~UR VIllGILIO ."
te, 'Pois tenho a&"Ul).to de alta imp'.)rO·,Sr. Mem de Sá - V~ Exa:. é
para. o fuhtro, 'quando ~lc tância referente ao meu E.stado a
'1uem está acu.<:>ando.,. O fato carece prática,
Jde provas .. A respeito do que êle d€ixar o poder, a-1'l'isc-ando-se a que .tratm· amanhã e depois ..
Presidente lhe tira as tel'l'M,
O SR ..4.UTIlUn VIRCILIO:
'ClCU.'iou. o Sr. -Ministro' da Fazenda outro
nos têrmcs em ctue a. lei votar a. re.eonfirmou que o Banco do ,Brasil está forme,
agrária. Um.<:' hOl11cn'l dê,'!.'if's
N('.<;te caso desigl10 o l1o'Qre Sena..'
:em fal!ta ~om 23 milhões de dó~a.1'es.
não merece_ critJ6i mas exaltação, }JC- dor Mpllo Braga. Sr. Pl'esidente.
O SR, ARTHú""R VIRGILIO _ 10 seu espírito de remí.ncia, pela S11a
O SR. PREsIDENTE - A Comis~
~stRmos Com aS: c:mdídat-nr~s a Pl'e:- determinação de servir 'fi:. uma. di!.') são .se complet.a COm a de.sign«çãú
$Ôsipnte d'a República :pü;;la.s no. ta- caUí·;a8 importantes dêste País.
! do St;nhor E,enador Mello Braga.

de

ções dG .1',' Senador Aarão StelnlJl'uel'
E' lido O seguinte

Sr.

João
Goula'rt.

Dl'.

Bel,ch~qr

,

Marques'

M: -O. Presidente da República
~ Senhor ~esjdent-ê,: •
Os homens públicos têm' deveres irreçusáveis para com o
povõ que neles confiou e pOl'_ j5SO, sobretudo,. não rodem deixa 'i '
de cumpri-los pÔr maiores e
mais cruéis que sejam as .suas
implicações. - '
Por iniciativa de vossà Excelência, o que muito' me honrou
,e surpreendeu, a 10 de dezembro de' 1963, em presença do no"
bl'e .líder de,p'Ut-ado D'DUte3 de
Andrade e dos não m€nCi.E ilus-

~ex ta- feir:;a:,.,;6~. _ _ _~~~~,.;;D;.;:fA::;-R~f:;;O~D;;.O~CO~N;;;G;,;R;;;ES~S~O;:",;N=A=C:,;I;;;O;,;N;,;A;,;L=(;,.S~eção 11) ~====Março de 1964
trea deputados Breno da Silveira e Teódulo de Albuquerque.
recebi o seu convi te para exer~er

o CRl'go de Ministro

Extsa~

ordinário pa.ra a Arrecadação e
:FiSCalização das
Rendas
da
União, mediante indicação da
oe-ncada de deputados federais
do PTB, que de pronto foi pro-

movida.

CQ:-lO essa missão, em caráter
I(''xcepcional, se fazia sentir técnica, e não política, visando a

recup€l'ar, sem tardança, hnpos-

tos sonegados· ao Tesouro Na<o.onal. da ordem de 1 trHhão

de cruzeiros ou seja mais do
triplo do anunciado "d:eficit'· 01'.I;'.amentál'io de 1963, tratei in,cllntinenti de abalizar dados
f,Óbre <" receita pÚblica í.ederal,

'Oew como informações sôbre o
erganismo exator e fiscalizador
co .àIin.stér~o da Fazenda. Pou<tOS elementos então bastariam
:para que se demonstr::l.sse, à sa.cíednde, o estado de colapso, de
:pfostaçáo, de insensibilidad'e a
que chegou o citado organismo
.e::mtOr e fiséalizad.or.
Há, no pais, tão necessitado
ode recursos financeiros, mais de
2 mil municípios sem coletorias
j'edera':s, o que resulta da total
l1usência de e.sí'õrço pÚblico para
a cobrança de tributos. Convém
ressa.lt.ar a existência de contribuintes que por honestidade indl.scutivel, ou teimosia civica,
'Via.iam mais de 500 quilômetros
H fim de efetuarem pagamento
·de ;mposws. E, das 1.600 <XlIetorias !'~·d'era.:s, admitidas como
funcionando, não há mais de 50
em condições de cumprir a com'plexa tasefa de bem arrecadar.
O maior órgão de coleta de
.1mpostos, a Recebedoria Federal
-em São paulo, não arrecada a
térça parte do que lhe seria 1fciio, importâ-ncia que bastaria pa:ra cobrir o "deficit" orçamentãTio do exercício próximo findo.
N(m sequer se apresenta este
órgão em condiçi";.es de atender.
J):lSsivamente, em seus guichês,
à enorme ma$sa de contribuin,.e!. flUe luta por horas. ao tempo,
-em filai'> jntêymináveis, a fim de
:cumprir com o ~'ever. Repetidas
vêzes se têm verificado depreda-çócs, nessa Receberloria. or~ticil-das pai· populares tomado de
~"fl.Itacão em face da ~rrespon
Mbilidadf' ou inconseauêncía. das
autorid9f1e,<; fazlO'ndárias.
Quanto às graves irregnlarlc:ldes Que nas Alfândegas se vel'íficam: trata-!'i€ de fato público
o( n tório que escuc;ado será refel"i-Io ~Qui. São setores d'espro
'Vido" de mE"ios de trabalho, nor
oOn-de se desviam os direitos adunne·ros e. o que é pior. são reti'fados de nossa receita cambial
mais de 200 milhões de dóla.res,
num engenho ostensivo e de!ITaüante 'PaTa a mOta1idad~ -públi'ca. Tenho ouvido, de Inspetores
de AlfAndegas - acresça~Se esta.
circunstân..;ia de ~uma gravida-'
de - que no exercício daquela
j'unção com a existêncla da rea
.ctlpl"racão moral resultaria em
condf'l18:r-se à morte às mMS de
contrabandistas. Nesse p~rticu
]~, sem dúvida al~uma, não esa
tamos à distânc:'a das prÁticas
-cri::Ylinosas dos idos de l'Al Caa

pone", ..

E, ~nquanto Lsso oCOrre com
as "Ufândegas. em matéria. de
-desaparelhámento, constituem-se
<0$ contrabandistas
enl organizacões poderosas, contando lna
í'luFive cem transportes modernos e rápido~ para mar, terra
f" Q.r, numa prova evidente
de
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que suplantam, de muito, (J Miincapao:dade do a-ovêrno para
A Situação está se tor.,nando '1u!lI.nistério da Fazenda, porquanto
(lbrigá-los ao cutnpriment-o das
71~itosa por falta de com.prad.)J't;s
êste é omisso ou ·complacente.
leis tributárias..
de gado e por estarem as planta
De tal modO se faz sentir o
! •• nindo à nomeação após a
ções sendo dizimadas pela sec(!.
colapso dos setores de arrecada~ão dos sonegadores, qUe dessa
Pedimos, em. face do e.rposto,
fonna .se preparam livremente a
a interjerêncHt de VoSSa F..l·C(~ção q.\." nos Estados de São
fim de lesar os cofres públicos,
lência no sentido de conseyuir da
Paulo e àa Guanabara, ()nde a,
seria desleal, equivaleria a trair
alta direção do Banco do B~('~I~
receita federal atinge rnais de
à confianca de VOSSa Excelência.
que mande estudul" a PO\~J",l1
'10% da. obtida no País, a coPrevenir - cünforlTle tive ensejo
dade ae adiamento dos com))1 (1.
brança, foi atl·ibuida, em verdade fl<sar' perante Vossa Excelênmissas ba.ncários, ati? que se reL
deiro condominio, aos bancos,
cia, seria evitar o mal. '!odanictem os negócLOs de ventl.n de
pelo Ministério da Fap.:enda, no
via, colocal· a tranca na porta
ga.do gordo e magro. Pedimos me_
que se foi de encontro a parecer,
arrombada". o que virá a ocordidas urgentes do Banco d Bt'!,L
bem fundamentado, do respecti
rer, é imiti1. significa falt~r ao
sil no sentido de dispensar' o nevo órgão té\loico especializado
bom senso, e à compreensao da
cessário amparo aoS proc.. ~ttoTes
que considero_u a medida nociva
coisa pública.
de Maracaiu na grave conjuntura
".0 '1'esoUl'Q Naciona1.
Assim sendo, Senhor Pl'esideneconômica que estamos atraves.
A fiscal::zacão de barreiras TOa
te, e concluindo a resenha de~sando. Cordiais saudacôes.
doviárias é p'recál"as, senão p1'e
ses fatos veementes e a expoSlSebastião Alves Correu. - FICca.ríssima o inexistente. Mais
ção desses argurneI?-tos finais,
jeito MuniCIpal de Marac6.ju·'.
de 4.00 mil caminhões de carga
cumpro o dever de mfOlmar ao
A situação é eSSa, Sr. Pre~iden~e.
transit3m, no território nacional,
chefe e ami!;),' que se me impõe O Brasil é o paí,s dos col1trl3..,',te~. Há
Com àocumentação falsificada
requerer a constitUição de un: a '.oL... ou três dias anunciava-Se pelO
para a evasã() fi')cal. É~Se inteCom5ssão Parlamentnr de Inqm.- rádio a concessão de um cn.>dito oal'ft·_
rêsse de sonegação dos tributos
rito com o apoio que espero dos 5üconer a Bahia assolada pelas',en_
'de tal modo se tornou preponmeus nobres colegas da Cfl,ma- chentcs. Também o ~Ol'desle com
derante qne até mesmo grandes
ra Federal, a fim de que se apu- váriflS das suas ZOnas sofrendo fi.')
e portanto poderosa<; firmas inTe com soberania e autorid.'ade, con.sE"qüências do exce~so de chuvas,
dustriais e comerciais p:l.SSal·am
os' fatos e, em consequência. ~e E temos no sul de Mato Gra-.;..;.o fala
a evitar emprésas transportadoadotem as pl·oviç1ências moralI- ta de chuvas, e, pior do Que ':,,,,')0. a
Tas tradicionais, valendo-se de
zadm!3.s. Exige-as' a opin:ão pú- !!xI::loração e a ganância dos imertra.nsportes individuai<; em que
bUca, no sentido da defesa do medlários nos negó~io;, de g.'Zido.
fácil é a prática do (':rime de (lue
I Erar:o. da recupf'ração econômi
O Brasil tem leis mnitos boas q,le,
advêm re.'iultados astrouõmico~.
ca 'l Pais e da solncâo (10:- an- aplicadas, solucionori?.m mui~os d~
O volume de notas chamad'lls
gootiantes
problemas
econômiseus
graves problemas. Entretanto,
U~jas" é impression9nte. o oue
cOs e sociais.
não ,~.ão postas em prática. Temos a
proporciona a existência de noTenho a t.oma de reiterar a SUNAB incumbida de Iegular1zar os
derosas organizac'ões que as imVossa Excelência os protesto;; do ,.lIreç.os dos bens de consumo. Temo'>
primem e distribuem.
meu alto prêf;o.
>a CADES para combatpr cbusos do
Bem elaborados planof'! 'Para a
César Prieto Deputado..
domímo econõmlcO TemOs org»mzaarrecadacão e fiscali?a6í()
federa!.
ções que deveriam estar a par de",;p;;
derais nunca faltarAm. Tf:icnicos
...
"
' , ~.
prOblemas e procurar amparar o,;j que
fazendários. da melhor tradicão
O ~R. PRESIDE~'lC.
produzem justamente no momento (0e capaCidade, os promoveram em
A carta fm'á parte do discn:')o Imo este, em que se dá I1l.::l10r ênf;J~.e
diferentes períodos minish"ria"s. de V. Ex~.
'<\ necessidade de aumentar a p.rodua
Entretant<l nenhum deles cheg-ou
Tem a palavra o nobre Sena.dor Fi- 'ção.
à implanta~ão, 19on01·a-se a ra- Unto Muller.·
I'
Trago êste depoimerito que é çrave
'2ão de o Ministério ~'<\ 'Fa7l~'I\da..
e sério. V. Exa, que conhece bem fi,
plenamente em condir.ões (I'e o
O SR. FILINTO :\lCLLER:
matéria, sabe que, uma Vez en~orda ..
fazer, haver aiustado 'com lln'Hj
.
" do, o rebanho não vendido paMa Q
(sem remsáo do orador) S, . ser anti-econômico, porqtle con.t:m.ift
entidade particular
decisão
evidentemente re'P,.e~nsivel _ 9 presidente, venho trazer ao con,heCl ia. pastar e a desgaster os campos que
apresentacão de p.lanos, cOmo iá mento do Se~ado e, por êsse melO, as i'rviriam paI\.'t a engorda do gRilo
efetuados. mediante o oagamento autoridades Incumbida':' de tomaf as magro. Chega~se, pOj.c;, jl esta con·.
de a bilhões de en17eir(J~, cOma providências, um fato que ocorre num clusão: Os fazendeiros não têm o q'te
prometendo p:1.ra e,,~e efplto um dos municípios mais importantes dE' fHzer do gadO gordo }:orque não ap·J,crédito especial autOJ-tza(lo pelo Mato G:·osoo e que reputo de '11d'Dl recem comprodol"E"s. Não têm omle
Poder Legislat.ivo para o reana- O'ravidade para a vida econõmtcf\. de colocal' o gado ma~ro pa:11 a f'ngOI'~
da, e para vita.l' o prrjuiro r.frto. 1.0_
l'elhamento tit') ('!l'rrflnic::mo arrp- Estado.
O Municlpio de Maracaju, situado t.~l, são forçados a vencer na:xRndo
cada dor e fiscalizaoor daquele
no sul de Mato. Grosso, é em;.IJent~- v preço.
Minist.ério.
O MinistérIo da Fa7.end~ ficOu mente agrícola. Ali se faz pecuária,
Ness~ ocasião apo.!·(>C('>nl o;:; C'nrnprt!~stático 8.-0 invés de se tornar mas prjncipa.lmente agl'jcultura. }1::S'3~ dores, pagam um preço inffmo ;'<;\-'::1111
dinâmico e realizador, Nele tu- município, COlDO uma grande reg;[ão o gado para os mercad'_s ('O~'ti:J1 dodo está por ser f&.to. E não se do Estado, tem sido aSSolado pOr urna res e () vendem a alto r~HO .'efl:'respon.sabilizem Os sf'rvidores por sêca tremenda. Em conseqüéncia, 00 'lando, por es.."<a form<l, grandf':<.' .luê·~.se auadro
im!Jre~.~lonant.1'!
de campos estão com as pastagens di:111 1"1;O,s,
abanndono da receita. pública nUídas, os rebanhos ameaçado, de pe~
E' dever da ('JUtoridnde, p dt"l'('r do
f~deral, pois que. de modo 1!eral, recimento e os compradores de ~ado Govêrno
velar p:.ua que 1$'<;0 11;:0
Mas é o que /:.f" paSsa ('('D.-sao eles excelentf's sob todos os que normalmente, nesta época, pro ocorra.
tantemente no meu Estado n:::1>.11. é
asp·,.ctos. Conclui-se fàcilmente
curam Os criadores e os recriado'ces o que está acontecendo no .:vfunicíp;o
que à administra cão f"m sI cabp- para
aquisição de mercadoria, nft:) de Maraceju.
responder pelas ocorrências aqui apareceram, E não apareceram esperelatadas.
Por isso, 8r: PresidentE". a(l :n"és s1e
rando que, no desespêro, os produto
Os escla.recfmentos Que t>resto, res baixem os preç.os, para então. efe- dirigir-me diretamente ao B.lncr !l,)
nestes têrmos, se justificam em tuarem compra mais conveniente. ... BraSil. preferi trazer esta comun.C:1face. da. decisão de .. Vossa ExeeA êsse tempo ocone o vencim€':lto ção ao Senado, porquE' não 'f: ··omf'nte
lênd1a, ao que fu! Informado
lima providênCia da dil'ec50 do Bandos
compromissos com o Banco do 'Co
de nOtnearase Ministro 'Extraor~
o que reclefio aqui: rec!::lmo .".0e
os
criadores,
recrladores
e
Brasil
bretudo, atehção do povo bl"a.~ileil"o
djpário pOr ocas!§o da'3 :PrOa
invernistas
são
forçados
a
vender
p
para o qUe OCOrre no meu E.::tado.
Xlma refonna. ministerial prevista. ao que consta, para o mês mercadoria por ba.ixo preço, para su- f'onstantemente. Não é 9.peDQS no
tisfa.zer
seus
débitos.
Município de Maracaju que \'€rif:cüa
de ma-ço próximo. Dada a inmos essa exploração dos q'..Te trabf.l_
tempestividade da ncrnea·dio
o apêlo que recebo vem do Pre- lham;
mUitos vêzes o fato ocC'rre em
cumpre-me externar a decisão feito da Cidade de Maracaju, e está
tod~ .0 Estado. Os especl.lladores 00
de não aceitá-la.
vosado nestes têrmos:
negoCIO do g'(ldO - e sfio alJamen,e
. A intempestividade, evidentísa
~olocados, e 000 altamente p.rotegido,,,
"Senador Filinto MuIler
~ilma. está no fato de que no
a~tUlrdam o desespêro do criador
Senado Federal .:.. Brasília
. final doe fevereiro as emprêsas
c.(f do invernista., para adquirir
o
Produto
a baiXO preço e ganhar. de
já estarão com seus balanços ena
De Maracaju, Mat.o Grosso, 18
cerrados e a sonegação, estlmafor~a
escandalosa
e
imoral.
no
forde fevereiro de 1964.
n~lmento aos grandes
centros do
tia para 1964 em 1 trilhão e 500
Em face da paralisacão dos ne- FIam.
bilhões de cruzeiros será fato
g.ócios de gado e da grande sêca
Est.á à frente da C.aJ."teira At'rícoconstunado. As Classes menos
que assola ~ta região, os fa?en la. do Esnco do Brasil na parte refavorec:da.s, as classes trabalhadeiros estão com suas invernadas hrent,e- A. zona centro-oeste do Pnfs.
1-oras. contim13l'ão a. contribuir
lotadcts de gado ml!(JTo para fna o Sr. ErldfS Gulmarães. Estou ('f'rt.o
com 98,5% do total da receita.
de que S. Sa., homem e~~1"trecjdo ('
federal e os ricOs se f'nriC'(uecf"vernagem em São Paulo e de ga
l't~.o cada vez mais à cuma da
do gordo para abate imediato, conhecedor dos probltmlaf> do Banco
atende-l·é, a êste apêlo e 'lIlJiJ'nat-á U
a

a

a

Fe-I
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lue auto:iza o Poder. Executl\'? a em1_ tada pela Conferência tnf.UnaCiOnall e 822, de 1963, &3 Comissões: d~l
do Trabalho em Genebra e da con- ConstItUIÇão e Justiça, de Educação e
ven~.ão Tnra revlsão !XUCl~i das f'"on- Ullituta, de Relações EXteriores e ti..
vel1('õe.<; adotadas pru mesma Con- FIhançe.s.
ferência tendo
parecere,'f. 1avordvcis, sob núrnerOf
13
1~ turno.
842, 843, 344 e 845, de 1~63, das Co
Votação, em turno 1inl~. lS't &15'' :3
rUJs.-,ões
querllnento n y ti* de 1964, pp.IO qual o
V;;>ta . .0. em turno. ónJco ~õ--;;·,,_
- de Constituição e Justit;,a;,
Senhor Senador Melo Braga ~:CUClta
.eto de D<,t'"c\':" Le~l:;lUtjvo 'no 40, dE
- de Leq!staçâo ~QCla/..;
a transcrição nos Anais do Senado da.
1963. originário da' Câmara. dos Depude Itc1uc;ões Exten01es< ,'"
dectara,ção feit.a pelo General A~bt.1.o
~.aClOs til.V 7-A, de 1963. na Uasa de
- ele suuae.
Silva., preSidente da Petrobrás 8 . .'\ .•
-::1)
; lÃe
aprova .!t CO!l\'t'uf;ãü
em caráter oficial e .publicada em 26

,r:,·,'·C.ências _ [~,cvidas para. so:;orrer,
:11: :"_~ emel"gcne1a, os criadcl'es
de

tJ.r ,s.~los comel?olatlvoS do ClDQuen..
~,l •• ·._.:a}u.
Le.na,no d~ !;:.nçao de. Pre1a'l.la dO', "Al~
l~ .. ~_O t.:mbém deixar a minha adLO . . OllP'''1êíS • temia _PareC~1 n" Ob.;
'\Te ... .iC,'i1. ao GGvel'no. p:.\l·a que acio· de 1963, da COml~S8.0 de Radr>ção
tt' !lleC!!~H;5 em tempo, àe forma
a
- -1G
J'«daçhY co \ €11cHio c....

e; ,J:- ql<~ se repit·:! a situação ecoll':::'" 'a (:c"as~l'o,-f.l c~'mo a que atuallH ".:.e .":0. verifica no meu K;iado na-

ta . .

L' ti comunJcllção, Sr. Presidente,
qu;:- eu d{·sejava. fazer. \MUlto bem).
O Sr:.

P~:ESIOEi\"TE:

NLo há mais oradores in.:;critos.
O SR. 'VICTOIlINO FREIRE:

'JnieA sôbre ,Ent{,\T'n.'centes. &.<:smuda
'm pva York, Q 30 de março de 1961,
:~ndo Pareceres. sob n!;, 806 a 80a, de
Sr. Presidente. peço a. pa.lavra.
1963, das Comissôes, de: Consbtukâo
e Justiça, pela constiwcionalit;Út~lE' e
O SR. PUESIDENTE:
jUl'ldlcida.de; Relações Exteriore.,Q IaT:m 11 palavra o nobre
SenaDor I'onn-"l e saúde, fR','orf~:2L
.V. _,:...'UllO Freire. .
() ~R. VICTORINO FItEIHE:

4

Votação, em turno único, do Pro·
. L<.,'em revisão do orador) _ Sr. Pre.
f,' (.;!:l:e, quero ap~nas fazer uma de~ ,N(J Ut: ..el da Càmara n" ll~.
cn.~ 3,408-E-6I, na Casa de origem)
......:t.a. ação.
"Q~k,lldo O nobre cOlega.
Senado!' .ue re\'e_Lc ao serVlCo ,"'t.ivo do Exér:A:':!HU' Virgilio.

travaVa deba.:e com

~lt,.(\. -..

T?ne.lte Coronel Ruben:; :'1.:bei_

o eminente Líder da Oposição. em ro dos santos, e dá outras m'ú'·;·--;t'!njõgO a p.essoa. do Almirante neck. di~ cjas tendo Pc/receres lavorâveis sob
:tia o nobre orador que o Sr. Pre-.si~ 0" ns. 11 __ e 885, de 1963 rias CC::ll1Sde:1te da República havia sido muito ~ões de Seflurança Nar.:ional e de Fi·
.
ll::acado e todos tinham fica<io silen- nanças.
C!O-SOS; mas quando se falava. no Al5
mirante Heck - que aTiás não conheç,) pressurosamente todos o vivotaçi6, em turno ân.teo, (lo '!te.11J.1nm defender,
querlRlento D.' 1.205, de 1963, pelo

Nesta Casa, SI', Presidente, jamais
deixei sem defesa.· o SI', Presidente
d.a República. S .. E~' é meu amigo e
é o meu dever defendê~1o tôdas as
IVêzes que seja. atacado.
Era o que eu tinha a dizer. (M'uit,

ce-m. ).

.

O SR. PRESIDENTE:
. Tôda. a ma·téri a da. pauta em!. em.
fa.se de votação.
Não havendo quorum
suficiente,
,.ou ~ncerrar a sesão,
designando,
para. a de amanhã,. ao seguinte
ORDE~l DO DIA
Sessão de 6 de março de 1D&:4,

.,

qual Q:,o clenllOres Senadores Al ~ur
VirgWo ,'Lider do PTB), Barro~ Carvalhó (Líder r'", Maioria) e Lino de
Matt.oa (Líder do Bloco das Pequena!
Rep:'cso;r"'IltdcÕeS)
;108

_SOI!Cltam

têTmos do artigo 326.

Ul".!.l'!1t.:.a

n~ 5: B. do

Regunento Interno, p,.'a o PtOJf'iO de
Decreto Leg1sIatlvo n.9 44, de 1963 que
COP"-1~ anistia aos membros à<l ,Fôrça Pollcial do Rio Grande do Norte,
S
V~~a-ÇI<Q.

em.

primeIro turno, do
fH..Je~o de Lei do Senado n" 83 de
L.tI ..... _
J' autoria do se:lli~r Seuàdor
Ar ~..U' Virgllio) qUe diSPõe sõbre in
deni~ão a ser concedida, em caso
(SEXTA_FEIRA)
de re3clSão do contn~ __ QC trabalho
sem justa -":lUsa, antes do empregado
Yotação
~omp!e~~r o periodo· de doze mese:
\ t
de .·rVIço, e dá outras providéncias
~ .~ .... taça(), em turno únIoo, ao PrO.. t·endo pareceres sob Os ns. 743 e 744,
jeto de Decreto Legislativo n9 29, de d" 1963, das Comissões de: Consti~
1963 <n.9 23-A'-3, na. Casa.\ de origem) tuk -o e Ju:s~:;;.a.. fa,:C'''fivel com fi
'Que )1'o\'& O Acôrdo BãSi-cO da Co~ enlenda. que oferece de n,9 l-CJ, e de
opelaç- 1 Té<:nica. entre Os EstadOf Leg:,.L.à.ção .... 0(' . , fa'lOI'ável ao proje~
Unidos do Brasil e Israel, concluido to e à e:nenda da Comissão de Consem Recife, em 12 de margo de 1962, tituição li Justlca. •.
tendo Pareceres favoráveis sGb nume-7
fOs 799, 800, 801· e 802, de í963, dai
Co:' issi. s: de Con.sfttutçtlo e Justiça;

Votaç«o, em tumo dnico, do Pro~
C. Relações llx!erlor.. ; d# llducaol!<> teto da .... ecreto Legi3JaLlvo nl? 14, de
e de. Finanças.
,l9b~ (n9 5~B. de I9n~ .~" Câmara)
que aprova os textos da COD'I.'cnçàt..
~'i
11
e!:' V3. a proteção dos tr"'" ".~ j
Vota~."io, em segundo tem!). do Projeto d~ LeI do e.nado >n' 4, d~ 1900, res contra raq,iações ionizantes, ado-

$ Cult-ura

-- ,-,-
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de janeiro do ano em curso.

VoL3.\'ão, em turno único. do Reque-

14
:-imento nl? 4, de 1964, em que e Sevotaç5.o, em turno único, do 'RtDador
V~concejos
Tôrres soliciUt quenmelHo n9 7, de 1964, pelo \]Ha1
:,ranscricão dos Anais do Senado d.a o Senhor Senador Melo Braga sol1..
c::at{l pela qual O SenhOr Pre:.ldentt> cita a transcrição, nOs Anc.is "to Si!:..
ia RepÚblica- convidou o Presidente nad~, de entrev1f,t,a do Genetal Albi..
da República Francesa para. visit.Elr
no Silva, Presidente da Petrobrás S. A.
o Bra.sil, e da respectiva. resposUl
publiccrda em 25 de janeiro do ano
em curso.
9
Está. encerrada a sessão.
Votação, em turno dn!co. \'0 Re(Levanta-se a sessão llJ 1'1· ã".
quet'ml~nt..o n" a, ae 1964, pel(J qUt1:l. u.:o
ras e 25 minutos).
SeflhQre.:; senadores Vasconcelos 1'61'·
re" j Líder da. Maioria em exercício)
Sigefredo Pacheco <L í d er do PSD
SECRETARIA DO
em exercício) e AuréJ.io Vianna tLlder
do BlOCo dns pequenas RepresentaSENADO
FEDERAL
~ôes em exercido) solicitam urgência
nos. têrmos do a(tigo 326, n. o 15-0, de
Atos do Primeiro Secretário
R.egImento Int-erno, para o Projeto de
• PORTARIA N? 4 DE 1964
Lf>~ da Câmara nO 127, de 1963, que
dispõe súbrt> a remuneraçâo de ~:o
o Prlnwil'o Secretário. no uso das
fissionai s diPlomados em Engen4.t.a· atribuições qUe lhe confere o artig(1
Arauitetura e
Agronomia.
~1, letra j, do Regimento Interno e
de acórdo com O disposto na ResOlu10
ção .UI.' B, de 1963, designa pa.ra o Ga...
binete do preSidente da comissão de
Votaçâo, em l7I'imeiro tnmo, do pro_ Leg1sU~ção S:.cial. nas funções de
Jeto de Lei do Senado, nÇ; 1'37. na. ,. Oominuv. Abedenego de Souza Lino
1963, de autoria _do ·Senhor Senadol Auxilia~' de Portaria, PL-9.
'
,V1l'1rtins JÚnlor QUe autoriza o POdeI
E'xecutivo a ~ emitir selos comemorati- "Se~ret1l.ria. do SE"nado Federal, em
ros, dO centenário aa Msocl8.~âo Co· 5 de março de 1964. --- Ruy Palmei~
merc~al do pará, tendo pareceres fa- Tai 19 secretario.
vorâ\'eis soh 05 ns: .758 f 759, de 1963
PORTARIA N' 5 DE 1964
das Comissões de Constituição e Jus·
.0 Primeiro 'Secretário, no uso de
~ça Q de.F1nahç~~>
.
suas
ar:.l'ibuiçóes,
resolve designaI'
para ao funções de Encarregado dn
11

em

Ltrupo üe 'trabalho do senado o Au. Votaçllo. ~ !tU'110 únIco, no Pro· xíliar Le:;J.sladvo, PL-IO, Albertv Pe.
Jet-o' de ReSoluçao n9 1, de 1964, de l'eira da. Cunha.
autorIa. da ComISSão DIretora, qUE'
apo..c;enta a. Taquigrafa.Revtsora., AI.\_SecretarlQ. do ~,enado Federal, em
cmda.'Trivelmo, no Cargo de Diretora ti fie UlaIço de 1964, - Ruy palmeua,
PL-1, do Quadro de Secretaria do Se~ n SecreUlTlo.
uíldoo.;. Fe_dera1.~ _ _.
PORTARIA N° 6 DE 1964

I

.
12"
'O Primeuo Secretario no u~o daa:
_Vo.tação, em turno Ón!:G. do Prt). ~~'lbU;ÇÕ~ q?-e Ih:., C.,onfel'e o artIgo
jeto de Decreto LegISlativo n9 21 dt -:~, le~""3: " üo Re,;,Ln.emo Interno e
1963, originário da Càmara ,10.:; Depu- ae ac~rao. com o disposto n~ Rcsolu_
tados t n .Q 1-67~A-62. na Ca.sa de ori- ça.o ~. 8, ae 1963, re:;olve de.51g~ar Segero\ que l\PtOovQ., o texto do Acôr(k JJ~:;,tll1:0 huy Rollo Maclel, Ofl~Ial Le~
que institui
centro Latino.Amerl. g.~lO:tlVO. PL-8: para as ,~l1nçoes de
cana de Física, .assinado. pelo ,Bl'ost OflCIal id~. CJabmete d,!) Lmer do P.L.
e vârios palses,' no R10 de Jflneiro. B .secreLOUa do Senado Federal, .em
26 de março de 1962, "tendo perece.;5 de nmrço de 1904. - ilug pal1{lelTu.
re,s faV'DraVels' sob ns.: _819, 820; 82.[19. secretário.
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COMISSõES PERl\'L\NENTES
FINANÇAS (15 Membros)

AüRICULTURA (7 Membros)
Titulares
Part aos
Eugmo Barros
P30
I Vice-Presidente}
José Fel1ctano
P3D
Nelson Maculan tUcenciado) 1''1'13
PT);
Dix-HUlt Rosado
RaUl Giubert
PI'B
Lopes da COE ta
UDN
AntônJQ Carlos
tJl~N

Sup,enles

,Suplentes
1, Attilio Fomana

Victor ,nv li're1fe

PSD

1

2. Pedro LudoVJCO

S~gef!',ed.o

Lobb.o da Silve:ra
PactlecQ

Pt:D
P0U

3 :"1rne7es P,mplüel

1.
2.
3.
1.

Aarão Stemtll'uch

Wll:,on Gonçalves
Lt',le

Arg. de FlguelH:do (Pres.)

PS:)
p=>;)
P1'B

4

vago

Bezerra Neto

PTH

DIX-f:lUit Rosado

P'lB

2
.3

Pessoa de Quelroz
Jose Ermmu
DanJel Kneger cVice-Pl'es )
Dmarte Mariz
Irmeu BORnhausen

PTH
Plb
lJ 1):'11

T~tulares

Vago

P:.tr'! h.lS

Net~

Daniel Krieger

2. João Ag-ripmo

(Em 12 de dezembro de 1963)
SecretáriO; AuxUlar LeglSlatIva, PL-9, JoSé Ney Pasoos Dauta&.
.'RcumÕu· Quartas-teIras às 16.00 heraoS.
Nota: Vaga a PresidênCIa.

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 membros)

I
substttutOE Mem

JO.<..e UUlOu1..l·d

ElIgC!HO

Bdrl"ll.~

.t\HIllO Ponllllla

5. Peol"Q Luau\olco
1, ~elf;un Macu!<ln

,IIcenclado I
Lmo de M,l t:->s
Amaury Sllva

UD~

'lIcenciado,
AureLo VHmna
1 Ed I pvi
5 AntollJo Juca
2 .....1e..... Q. J.;a
1
\dUlphu f"ranco
2 Burle:.) Rezende

U1J:"l
U L>)I

4

<1

3

J0;10 A~J")plDO

Mll!-on Campos
1 AlOySiQ de Canalha
PL
Titulares
PartHtOs.
Suplentes
de Sá
Secretáflú: 'AuxJ1iar Legtslauvo. PL-IO, CId Brugger.
Jefferson de Aguiar
PSD
1. Menezes PImentel
ReUl1lÕls: Quartas--teu'as a.! 10 {lO hJI'a.s
Ruy Carneiro
PSll
2, LeIte Neto
Lobão da SilveIra
P.::iD
3. Benedito Valladarea
LECISLAÇÃO SOCIAL (9 Membr?s)
\Vason Gonçalves
PSD
4. Aarão Stembruch
Vice-Presidente)
T:tulares
Josaphat Marinho
PSD
á. Reribaldo VieJra
PSD
1. LeIte Net~
Amaury Silva tlicenciado)
?'rB
1. Arg, FlgueireaQ
Melo Bragr Ruy Carneiro (Vice-Pres.'
Waltrecto Gurge.1
PêD
2 LotJao da SUve:ra
Bezerra Neto
PTB
2. SilVIO Péricles
JOSe GUlomal'd
i'':)D
E:ugelllo Barros
Artur Vlrgtlio
p'r.s
3, Edmundo Levi
.Raui GlUberti
Pô!)
4 JÚ.il0 Le te
AlOYSIO de Carvalho
UDN
1. Afonso Armos
VIvaldo Lima (Pres.)
PTE
1 AurelIO VlQnna
Eurico Rezende
UDN
2. Daniel Kneger
Amaury Silva !lICenciadO)
P'l'B
2 Pessua de Quel~oz
Milton Campos (presidel"Jte
UDN
3, João Agdlpino
HN:Oa.Jdo VIena
UU~
3 AnTOnlQ Juca
SecretárlO: Oficial LegISlatIvo, PL-8, Ronaldo Fenelra Dias.)
EurICO Rezende
U U~
1 Lopes da Costa
Reunl5es: Quart.as-felrRS às 16,00 noras.
Antônio Ca.rlos
U.J~
2 Zacal'ias de Assumpção
Titulares
Olrelora
Secretar;a: Oficial Legis!ativo PL-7, Ve~a de Alvarenga MaÍl,
Retullões; QUlntas-teu-as as 16,00 roras.
Aura Moura Andrade - Pres, PSO
Camilo Noguei:a da, aama
PTa
POLlCONO DAS SÊCAS (7 Met1;bros)
RUI Palmeira
ODN
GIlberto Marmho
PSD
'pa; tl..:los
Titulares
Suplentes
Adalberto Sena
PTB
Wilt:on Gonçalves
Sigef!'edo pacllecQ
PciD
Cattete PinheIro
P't'N
Ruy Carnelru lpres.)
PdU
:! Le;te l\eto
Joaql.Hffi Parente
UDN
Dix-Huit Rosado
r-rB
3. Algemlro de FigueIredo
Guid.., Mondm
P~D
prB
Heribaldo
VieIra
~
il."r.OD d.e MelO
Vasconcelos rones
PTB
JoSe Cândido
OUN
S Júlio LeIte
SccretâfJO: Dl'. Evandro Mendes Vianna, DiretorGeral.
AurelIo Viana fVice·Pres.)
Pl'B
1 João Agnpmo
:RcumóNl. Quatta-feuas às 10 tlOras, .
Ll......'1u •• e Marlz
U1'>;
2 Lopes da Costa.
SecreLn!'lu. Aux1liar Legislativo PL-9, J Ney Passos Da·nta....
DISTRITO FEDERAL (7 Membros)
Reuniões: Qum~as-teiras às 16.00 horas.
rritulares
Parth1usI
Sup!en~
REDAÇÃO (I;; Membros)'
Menezes Pimentel
PSD
1 FUiDto MUller
TItulares
Par~dos
Suplentes
pedro LudovlCo !Vlce-Pres.)
PS0
2. Eugênio Barros
Lino de Matos 'Presidente)
PSD
3 Heribaldo Vieira
Wa1freao Gurgel
. PSD
1 Lobão da Silvelra.
Oscar Passos
P'l"B
1. Aarão steinbruch
Seba.stíáo Archer
PdD
Jose FellClano
t>ix-Huit Rosado
n's
2. Antõruo Juca.
D1X- Huit Rosado (Pres.)
1. Herlbaldo Vieira
.?TB
Dina.rte Mariz
UDN
1. llOpes C1a. Costa
Padre Calazans t Vice-Pres.) ODN
1. João Agrlpmo
,EUflCO Rezende
UilN
2. Zlcar1as de Assumpçâo
Júlio Leite
UDN
2. Posaphat Marmho
SecretárJa: Oficial LegIslativo, PL·3, Ju.l1eta iUbel1' odos santos
Secre~ári.a: Oficial LegislatIvo, P::'~8, Sarah Abrahão.
Reum0es: QUIntasteIras àS 10 horas.
Reumões: rrças-feua..s as 16,00 horas,
Lopes da CDsta

I

12

. ECONOMIA (S MemÍlros)
Titula.res
FllInto Muller (presl~te)
Eugnio Ba.rros
AttilIo Fontana
JOSé Guiomard
Jose. Erml.rlo t Vlce-Pres

partt10.9J
1. J6flers()ll
PSD
PSl)
.2, S13ef?elto
3. Sebastlão
PSD
P:ID
4. Josaphªt

Suplentes

de Aguiar
Pacheco
Archer
Marinho
PTB
1. Oscar Pa-0006
2 Bezerra Nf:to
Nelson Maculan wcellclado) !'TB
PI'B
3 MeJO· Brago
Júlio LeIte
UDN
.AdOlpho Franco
L ,ll-se CândidO
UDN
2. Zacarias de AssumpçãD
Lopes da Costa
SecretarIO! Auxi1iar Leg'1s1ativo, PL-I0, Cid Brugger.
ReUU1Õt~. l'êrças-felras à..S 16,00 boras,

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros)

RELAÇõES EXTERIORES (11 .Membros)
Titulares

PartIdOS
Benedicto Valladare.s
PSD
Pil1nto MuUer
PSD
Jefferson de AgUla.r (}"Tes.)
PdD
Aarão SteinbruCh
PSD
P.essoa de Quell'oz l Vice~Pres,) p I'B
Vivaldo Lima
PTB
Oscar Passos
PTB
AntOruo Carlos
UDN
Jose CândIdo
UDN
Padre Calazans
UDN
Arnon de MeIO
ODN

Secretá rlO: OficIal LegIslativo, PL-6, J, B. C8.i.teJo1l\ Branco.,
Qwntas~fei'l'as às 15,00 horas,

~euDlões;

i

Suplente3
Tltulares
Pa.!'tl.ctos
Menezes Pimentel (Pres.)
Benedicto Vauadarel
PSD
PSD
2, Sige!redo pacheco
Walfredo Gurgel
Pessoa de Queiroz
PTB
1. Vago
Amaury Silva llicenciado)
PTB . i. Vago
Adolpho Franco
AntOnio Carlos
UDN
l, Milton Campos
Pedro cs.lazarus (V1ce~Pres.) UDN
UDN
3 Arpon de Melo
Mem de Sã.
SecretAria: Oficial Legislatlvo. PL-'1 Vera. de ~~nia ~a!ra.,
Reun.1~(';s: Qua.rta-teu'as à.s 15100 hora.J •. /

lI.

/1.

,

Suplentes

1. Meneze.s Pimentel
? RI'" Carneiro
3: JOsé GUlomard
4 Victorino Freire
1 Argemiro de Figueiredo
2 Antôlo Jusá.
3 Vago
1, Daniel Krieger
.2. Euç1co Rezende
ih Jo&o AgripinO
4, Mem de Sá.

SAODE (5 Membros)
Pru't1dos
Suplente.t
PSD
1. Eugênio Sa.rrQ.9
PSD
a. W.u!redo Gurgel
D!x-Hu!t lIosado 'Vlce-Pr... ) PTB
1. Antônio Jucá
Lopes da Costa. (Presidente) UON
1. Dlna.rte Mariz
Miguel Couto
PSP
1. Raul Giubertl
Sr.{'.!'et.lÍ.l'il): AuxilIar LegislatiVO PL .10. Edua.rdo R-uJ Ba.rbOlI.
!Reuni ta: Quintas·1'e1ra.s às 15,00 boras.
Titulares

Pedro Ludovico
Sigefredo Pacheco

_._---.-
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SECUR~NÇA NACIONAL (7 Membros)
Pa!'tidos
SuplenteJ

José G[lIomatd
Victorino FreIre
Oscar Passos.
.
Silvestre Péncles (vice-res.')
Irineu Boanhausen
Zl:\l'caias de 1\ssumpção (Pres.)
Raul Giuberti

nhor

: 1963,

Ruy Carneiro
Attílio Fontana.
Dix~Huit RosadO
Vago
1. Adolpno Franco
2, Euri~o Rezende
1, Miguel Couto

PSD
PSD
PTB
PTB
UD:N
l1DN
PSP

Senador

1aprovado

1.
2.
1.
2.

(Seção 11)
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S-igefredo pacheco,mero 1.158-63, do Sr. Senado!' A.nt6-dezembro de nio Jucá, aprovado em Ul de 1ezetn't

em 15 de

bro deJ963,

"!v!embros (5) _

Partidos

Membros (5) _

( PSD

PSD.
Ruy'Carneiro - PSD.
Ant-ônio Jucá - PTB ..
Padre Oalazans - UDN.
Josaphat- Marinho - S;legeltaa.

.

I

Partidos

José Feljciano -

JoSé Feliciano - PSD.
S:gefl'edo Pacheco
<ViCePr.}

José Ennhio (Presidente) - !?TB.
, Lopes. da Costa - UDN.
AurêllO Vianna lRelator) - PSD.
Se{r:etârlo: Auxiliar
Legislativo,
PLotO .. i\leXandre Marques d.e Albu- \ H) Para o estudo das MensaI querque Mello.
. .
d P d E
t'
Reumõe5; ::!~s e 4(1s feiras às 14
gens O O er x~cu IVO re ..

I

Secretárl{.: Oficial Legislativo, PL-8, Alexandre pfaender,·
R.eL1nió!~·'i: Quintas-feira.s às 17,(}O horas.

SERViÇO POBllCO CIVIL (7 Membros)

i
ferentes à REFORMA AD-,'MINISTRATIVA
E) Para efetuar o levantam~n- Cl'iGda por inicJativa da Cômfl.ra
to cI a PRODU CÃO MINERAl! dos Deputados aprovada pela SenM"
"
,
1.121963,
DO PA IS e estudar os meIOs
M b
18' P tíd
'
'b'l'
em l'OS ( ) ar os
capazes de pOSSI Iltar a .
'
sua industrializacão
Senadores:
"

horas.

Tltulares
Partidos
Suplentes
Leite Neto lVice-Pres.)
PI::lD
1. \Tictorino Freire
Slgetredo i?ucllecO
P~)D
2. BenedIcto Valladare.\l
Sih'estre PénCle.s 'rPres.)
PfB
1. Edmundo Levi
Nelson Mac1,J.lan (licenciado) PTE
2. AntólllO JUcá
Antômo carlos
UD~
. 1. Djnarte Mariz
. ~..r.. Padre· Ca!azans
"JON
2. Lopes Costa
, AlOySIO de Canalha
f'L
1. Me mde Sã

lem

.

I

Wilson Gonçalves - PSD.
. Criada em virtude do Requemnen- _ Leite Neto - PSD. .
to fi" 665-63, do S1', Senador < osé
Sigeí'redo Pacheco _ PSD.
Erruirio. aprovado na sessãO de 16 de I Argemrro de Figuell'edo _ P'rB:,
T'lANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS PúBLICAS
3etembro de 19G'3·.
\ Edmundo Levi - PTB.
Designada em 19 de setembro de
Adolpho Franco _ ODN.
(5 Membros)
1963.
João AgriplHO - UDN.
TItulares
Pal"'tlOOS 1
.Suplentes
sulJst.Jtut~ - Pr{)~rogada· em virtude do aeque~
Aurélio Vianna _ PSB.
rlmento n ll 1.159-63, do 5r. Sen,ulor
JtiS3phat' Marinho _ Sem lege!1da.,·
José F'ellclano IPreS.l
PSD
1. Jefferson de Aguiar
Milton Campos, aprovado na sessão
Deputados;
SeoaJ;tlâo Archer
PdO
2 !<'ilmto Muller
de 10 de dezembro de 1963,
Bezerra. Neto
P'l'B
1. SHvestre Péricles
Gustavo oapanema <PreSidente) ~
Lino de Matos
prB
2. Miguel Couto
Membros í9) - Partidos
PSD.
Irineu B?rnhausen IVice-Pres.) :JjJ~
1. Zal'anas de As.sumpção
Aderbal Jurema - PSD.
José Felimano _ PSD,
Laerte VlelJ.'a - ODN (SubstituídQ
Sec:,e;ar'c: OnClal,Legislativo. PL-8 Alexandre Pfaender.
Attilio Fontana - PSD.
pelo eputadO Arnaldo Noguel!"'R),
ReunIôes: Quartas-feiras às 16,00 horas.
Eugêmo Barros - PSD ..
Heitor Dias - UDN.
JOSé Ermirio (Relator) PTB.
Doutel de Andrade - PTB.
Bezerra Net-o _ P'rB. .
Arnaldo Cerdeira _ PSP.·
Melo' Braga - PTB.
COMISSõES ESPECIAIS
Juarez rá\'ora _ PDC.
Lopes da· costa ....:. UDN,
Ep:aldo PiIHb - MTR.
Milton Campos lpresidente)
A) Para Revisão do Projeto que I Wilson Gonçalves - l?SD.
UDN,
.
Vi1'gíllo - PTB.
JúlIO Leite tVicePr.) - PRo defme e regula' a- PROTE- Art,hur
EdmundQ Levi - PTB
ESPECIAIS
secl'etáno:
Auxiliar ~ Le~tsait-iv() COMISSõES
çÃO AO 'DIREITO DO AU- Adolpho Franco _ UON,
PL-lO, Alexandre Marques de Atou·
P
ARA
O
ESTUDO
DE
EUflCO Rezende t VicePre6lderue)
TOR
querque Mello,
UDN,
PROJETOS
DE
EMENReunloes: ~í'-S feiras às 16 horai.
Cnaaa em \'ll'tudé do Requeranento
Josaphat Marinho - S/legenda.
DAS A CONSTITUICÃO
n 48-0 6:l do Sr, Senador ~l1wn
Secretâno:
Ofreial
LeglSlatJvO,
Cdmpt.k:>, l:lplu\aao em .:W de ·ja.-'le.ro PL-ô, J,. B. Castejon Branca. '
'"
Projeto de,Enienda à ConsI)
de HI6:!.
Dec;·eL:'It.. fl;
R-(~uniões·

Auxiliar Legislat170, PL-9, J. Ney PassoS' Dal1t06.
às 16.00 hora.!;.

Qllarta.s~telras

DC.:3.gnaaa em 22 de nOymbto de

C)

196"

Pa~a ~ €'st~do dos efeitos .. F)

da INFlACÃO E DA POUn-\
CA TRIBUT ARIA E CAMBIAL
sôBRE AS EMPReSAS PRI-

Prorrogada até 15 de dezembro cte
1963 em VIrtude ao Hef}Uel'lmeol.c aU~
lnero 19J-6~, ap.'uvurlo em 12' ile Oe-

zemoro oe .9o;;!
Comp,etada em 4 de. janeIro de
1963, cum a áeslgnacáo dOs Senn1.Jres
Senaaores
Va.sconcelos 'Iorres
e

...

~

VADAS'
Cria~a em vjrt~de do ~eqUer,lmen-

Para estudar a situação dos
tituição 11 9 4/61
TRANSPORTES
MARiTI. 'QUE DISPÕE SúllRE VENCIMEW
,TOS DOS i.\lAGISTRt\hos) I
.
MOS E FERROVIÁRIOS.

Crlada em virtude do aequer,me:l~
t.o n? jó2-63. do Sr. Senador Jo!:ie
l'Ermjrio, aprovado na sessã.a de.13 Ile

t no\,E'mbl'o

de 1963.

Design~da em 13 de novem..bro de

Eleita em 27 de junho de 1951.
Prorrogada;
- até 15 de dezembro de' 1962 -pele·
Requêrimento 609-61 ar-'r. em 14 áe.
dezembro de 1961.
_ até 15 de dezembro de 1963 'pekJ
Requerimento '179-62, t\pr. em 17: de
zCmbro de 1962.·
- até 15 de dezembro de 1964 pelo
Requel'lmentQ 1 138-63, apr. em Hi :1e.
dezembro de 19B::!.
Complet.ada em. 29 de outubl'ô ele ~
1962, 15 de inala de 1963 e 23 de allril

11 11 n31-63. do S1', Senaao!' (rüuvoo t Oi)?
,
Vieira, aprO\'ado na sessão de 2 de! 1 ....
Protl"úgatla até 15 de dezemb.ro de agõs'iz de 1963,
.
.
Pl'orTogada até 15 de dezembrl) O'e
19fj4 em Virtude do Hequermlent.o nú-)
_
1954, em virtude do- Requenmento
mero 1.198-63, aO·Sr. Senador Mell.eDesignada em 8 de agÕ5to de 1963. n9 1 162-63, do Sr. senador Jú.llo
zes PlmenteJ alJ!"ovadQ em 15 .1e, (le.
Prorrogada 'em virrude do Requeri. \ Leite aprovado em 10 de dezeQlIJ":'o
zemlJro de 196:3,
. menta n9 1.161, de 1963 ,do· Sennol de 1962, ,
_
i\-1embro!l' -7) _ 'Pa ·tid.... ·,.
Senador At~i1io. Fontana. apNvajo
Membros .5) _ partIdor,
1......
em 10 ele dezembro de' 1963.
.
AtUl10 Fontana - PSD
GIH)eno Marinho - ' psb.
Membros. 15) - partidas
Slgeft'l'do pacheco ._ PSD,
rie 1963.
.
Meueze.': I:'lmentel - PSO.
JOSe
Ertnirio __ PTB.
Atti.lio Fontana - Preaidentt:
Hetlb~ld(. Vieu'a _
UON.
Membros
~16) - Partidos
Irlneu
Bornhausen
UDN.
PSD.
MIlton campos - UDN
Júlio Lelte, - PR,
José . Fellciano 'IVice-pr.)
'Jefferi>on de Agmar f- PSD.
VasconcelOS Torres _ I?TB,
Secretario:
Auxiliar
'Legl.5Llt\VO
PSD,
,
LObào da Sil;:eira 123 de aorll d<I
Edmundo Levl _ PT.B.
Pt,-lO, Alexandre M. de A, Mello,
19631 _ PSD,
r José Ermirio Relator - P'l'B.
AloySiO ete Can-alha _ PL.
Ac)lpho FranCo. - UDN·.·
..I~lUy CarneIrO PSD.
A uré110 Vianna.. - PSD.
'Benedicto valladareE .- PSD.
'Secretária; Oficial, Legislath'O C) Para o· estudo da situa'cão
Wílson Gonçalves 123 de ab:-ll d-e
B) Para estudar a situacão da PL-3, J.ulieta 'RibeIro ct06 santQ!.

Edmundo L.,e'vl.

t.O

.

I

_.-

do CENTRO TÉCNICO 'DEI19~~n-;, ~~~ger _ ODN'
AERONAUTICA E DA ESCO- . loopes a. QOsta '"9· tle outubro <Ia.
L~ DE. ENGENHARI~ DE I 196J~lt;-; u~~.pC:S' (VlCe-President~)
AERONAUTICA; DE S' JOHeriba,do V"ira- UDN.
SÉ DO:; CAMPOS
RUI Palmeira - ÚDN,
Sllvest,re PCl'![!!es 123 de a:Jríl à.e
Crlada e'm virtude do R~quel':men~ 1963)

CASA DA MOEDÃ . -

}

Criad,~ e~ virtude do Requel'imen. D) Para estudo das causas que
m-' !)(j1-63. Cio 81'. Senador Jeft~r.
dificultam a
PRODUÇAO
sol"! àe AgUla!·,. apt'Ova-do em H '1e
AGRO PECUARIA e suas reagosto 0: 1963. Designada em· ')8 .:Ie
agôsto de 1983.
~
percussões nega"tivas na ex~
Prorrogada até 14 de março de .1964
r-.·~tção
(.90 ~Jas I em vll'tude do R-equemnen_
to n ll 768·63, do Sr. Senado: f'Ml!"e ·sezerra,l'\eto '23 de abril de 1963)
to _numero 1 160-63, do sr" Sen3QOr
Orlaoa em virtude do RequermH'n- Calazan6, aprovado na ses.sno ie 13 1 - PTB
"
JelfersQn· de I\gulal' aprovado r-rn l{J to "")0 569-63- do SI' Senador .)'):::'~ ne \10Vemblo de 1963
Afonso Celso - PTB.
d<? dezernbi"c de Ht63 .
.
d
• de 2
•
N"o"ueira da Gama - pTB.
ErmlrlO aplova o na sessao
ü
I?eS1g'llada em 13 de novembr-.:> de
Ba~l'o.s Ca.:\'alho·...;.. t''l'B.
MembrOs (7) - pa.rtido.s
ag~S::S~g~~d~6e~ 22 de agõst-o de 19»3 1963.
i Alo~'.:.io de C.\!"vaHIO, (Pl'e~identAt).
Prorrogada por 1 ano. em vntu1e
Protrogada ate 15 de dezeml~ro de - PL,
Ji'ffe'f3tln de Aguia.r (Preside~1t-e
do Requerimepto nq~.,1.197-63 'do SÉ'-'lttt}4 em Virtude do R.equerimento ti\!- 1r r-,-1em de Sá - pL.
P3D.

t-o

ael

I' .

,
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~r.~nezes Pimentel - PSD.
:;\lbton Campos - OD~.
C'e~embl'o de 1963.
Henbaldo VIeIra Vice-PreSlden.e
O [tEf;I:\iE DE
Comp:etada em 29 de o'ltub:o úe' UDN
1
il.AS. J:(E~lJ.tSI
23 de a!:ull de 1)63 e .22 "e
Eur:c.o RezenUe (23 de abri Ice
.
"
.ho de 1963.
1963) - Relator - UlJN

Projeto de Emenda à Cons ... L) Prc.jeto de Emenda à
tituic?o n 9 9 61,
tttuição n9 7 61
.)
-

(Qt:'E DI:':PúE SollnE AS .\l.-\TERIL"i.S U:\ CO..UPETl''sCl.-\ f"fU\'.'iTIV li Du ~E;ç ..\J.llU, t~LLUINUO

(Seção 11)

COIlS- \

- até ,15 de deze~l~m de 1fl64: pflo 1
Req. 1.143-63, ,aplo'iad) em u de

11962

~Oj" L,l~E!~CS ().E~ :\n~SA,O 1)1-:;

nO',enHlO

de 13u1.

J\l-I

Silvestre Pérlcles (23 de ab"l1 o.e
11963) --: Presidente _ PTB, •
t L?;l!:~J n.lI
.r:~,I~,'IA.:\iEN,rE
E
NogueIra da Gama _ pTB,
AP,tO\ ,\H O E:S I ,\BELE(;nIE~~
- at.é 15 de dezembro de 1962 tl{"lO
Bal';os Carvalho _ PTB
;:0. t> .LtO:U.Pl~IE1"\~O l': ~ O ~ RE.\~ RequeJ:l1l1en ....u 60J-01 al>:~vado em 14
Wilson Gonça!ve.s l23 de ;l,lJnl de
ALOYsio de Carvalho _ PL.
1'.\.'H~:\:r(), Oi:: ._HJ~LAÇ!)~..:s '?~- de dezembro de 1961;
,
leti3, - PSD,
\ Lmo de Matos _ PTN.
~'LO!\~,! nc.'\~. CO~l PAh;ES E:s- aLe 15 de dezembro de 1963. pelo
RUy Carnell'o - PSD,
João Agripino (23 de abril de lD6,j)
.rKA:\()I~iROS),
Requerimento 782-62 aprovado e'l1 12
Looã.? da Sllvell'a - PSD.
_ UDN
de delembro de j962;
GUldo Mondin l29 de out'.l?ro de
Daniel Krien-er _ UDN.
E~e.ta em .t de o1.ltubr ode 1961.
_ ate 15 de dezembro de 1964, t'elo :J.JtS'lJ _ PSD.
'"
..
P10l't'og,ada:
_ :ate l~ de dezel11l)~'O de 1962 pelo ReqU€l'lmelHO 1 141-63 ,aprova'Jo (:m
MlltOll campos - UD~.
. _ ,
l{\ de dezeillbl'o de '1963.
HenbWQo Vie!ra - UD~
Q) Projcto de Emenda à ConsRequer,menw 3UI ·til, dpr. em H 'l~
.\lemtJro.3 \lo. _ Partidos
LOI\t>s da costa _ UUN
dt'l.l:'t1lol'O de 1961:
Jeffen\Oll de A<Ywar (')3 de abra
Joa0 Agr,pmo 123 de abrtl de 1963)
titlligão 11 9 3/62
- ate in ae dt:t.emlJ"o de 1963 !){l.IO de 1963 _ PSD.:>
_ lIUN
(AUTORIZ,\
o TRIBUNAL Sl:PE·
Req 1 13~,-ij3 apr. em 10 de uezcm~ (l Mene~es Pimentel _ PSD,
Eur.co Rezende 1~3 de t.bdl de
RIOR ELEITORAL A fl'IXAR UI\bro !1e !9~::L
')
Filinto Muller _ PSD.
lS6:-!l - UVN.
TA PARA A RE,\LIZAÇAO DO
c:omp;€l-ada el~ ..~ de ,,~utubro de
Guido :\IIondin 129 ue outul}~o de
Silvestre Pet'icles 123 de abril de
PLEBISCITO
PREVISTO
N.\
1962 e ...4 de ao-.. l .. e 196".
19621 _ PSD.
1963) _ PTB,
EDENDA CONSTITUCIONAL N 6
)..lembros (16) - Partidos
Ruy Carne.ro 123 de ab!'il de lBti3
Nogueira da Gama - PTB.
4 _ ATO ADICIONAL),
11el1.::ze,;; p,menteJ - PciD.
- PSD
Barros ca.rvaJho _ PTB.:
'\\,;bon Gonçalves '23 de abril de
Dau.el Krteger (Relator) - ODN,
AloySlO de Carvalho - PL.
Eleita em 10 de julho de 1952.
i963) _ P,'esldente - P.::>D.
EurlcO Re:t.ende
123 de aorlj Cie
Mlguel Couto - PSP.
LJ-bao Cla Sil'Jell'a - PSD.
I96::!} - LJUN
Cattet.e Pihhelro 123 de abril de
prorogação:
Ruy CameH'O (2.-3 de aorlJ de 1!}v3)
MJJton campos - DDN,
'l963) - PT~.
- até 15 de dezembro de HJ63 !lt'~(.
_ P::3U
flenbaido V!eu'a - UUN,
Requenmento 787-62 apru ...~do ;;'UI ~~
GUldl1 .\lond:n I., de 'outuaro de
RUI Palmelra -UD::-.J.
: .
• C
de dezembro de 1962
1!r64 I _ P'::>l)
I Amaury Silva 23 de alJril de O) PrOjeto de Emenda a
ons~
- até lã de dezemtn'o de 1964 Ol'!o
Em ;('0 ~-{e/.ende
123 de allrll de: 196:!J - ? ' l ' B ,
tituicão nl? 1/62
RequerImento 1 146. aprovado '.!m ~O
19831 - UD:N
Banos Carvil.ho - P'rB,
-.>
de d~;I,embro de 1963
Dal1lel Kr,eger - UDN.
A:~em)ro de f"lgu€aE'do - P'I'B.
{OBRU.ATORIEDADE DE CO~CURCompletada em 'J3 de ab~tl OI
~1JII.'o.ln ca:np.;s
IVlce-PreSldt~n'-e) \ Bezerra NetQ (23 de abril de ,963
80 l"AHA INVt:S'flUUR,I' El\l 1963.
- .
_ UDN
_ pTB
CAR(iO l:NILl:\L DE CAltRJ<.:lltA
Membro's - Partidos
He... oald .... V:e:ra _ UD~.
AlOySIO de Çarvalho _ PL.
E PHOIBIÇAO DE :-.fO:.\lEAÇOES
Jefferson de Aguiar _ PS.
Lopes da Costa _ DDN.
Lmo de Matos _ P~,
l~l'ERINAS).
Wilson Gonçalves (23 de a.JnJ d.e
SjJvestre Pendes ..... ".)
Elelta em 10 de maio de 1962.
1963J - PSD,
\/lValdo LUr!.a - PTB.
Pl'ot'rog"da:
')
Ruy Carneiro - PSD
Amaul'y SHra <24 de aori] de !9q3) M) Projeto de Emenda à Cons'- até J~, de dezemb-;o de 196 ... pelo
Lobão da SilveIra. _ PSD.
- Pf8
Req 185~62 aprovada em L2 a1; :t{;Menezes Ptmentel _ P ~D
vaga do Senad-or pmto FerreIra
tituição nl? 10/61
zembro de 1962,
Lelte Neto 123 de abril ~e i963) _
\'2~-I de abnl de :9-63) Rela:~ i.\PI.lCAÇAO DAS COTAS DE UI_
ate
15
de
dezembro
de
lNi3
pejo
PSD
P1B
POSTOS. DE!STl~.4DAS AOS .\lU- Req I 144-6:1 aprovado em 11) de de~
Milton Catnpos - UDN.
Aloys~o de carvalho PL,
XICíPIOS) ,
:<:embro de 1963,
He!lbaldo VIeira - UDN,
LlllO de .\latos - PTN.
Eleita em 28 de dezembro de :962
Joao Agl'ipino l23 de abrIl de l1163)
completada em 23 de a.bril de .. 963, _ UDN.
Pl'orogada:
Membros - Prt.,rudos
Eurico Roezende (23 de aoril de
- aM 15 de dezembl'(I de 1963 peje
K) Projeto de Emenda à ConsJefferson de AgUJar - PSD.
1963) - UDN
Req
183-63
aprovado
em
12
Ue
tletituição (19 8,:61
WHt>on u-unçalves 123 de aorlJ. de
Daniel Krieger _ UDN
zembro de 1962,
1953) - PSD.
Silvestre Péricle,') (23 de abril d.
SõBRE EXO:\:ERt\f,;/lO, POR PROH.uy Carneiro - PS
1963) - PTl3,
- até 15 de dezembro de 1964 prJo
POSTA DO SEN.:1.DO, Dll LHEl' li:
Menezes PlIDenteJ - psn.
NogUeira da Gama - PTB
IDE L\llSSAO DIPI,OlUATIC1\ DE Req, 1 142-63 aprovado em 10 de uuMllwn Campos - LJD~.
Barros Carvalho - PTB'
tubro de 1963
t.:ARil'fl-m. PEIUl.-\:-':ENTE).
Heribaldo VieH'a - UD~,
.
\ Mem de Sá - PL.
.
CompleLada
em
30
de
março
EleIta em 5 de outubro de 1961.
~ Eurico Rezende t23 de ab:il de
Aarã() Stembruch -- ),ITR
1962,
29
de
Outubro
de
1962
e
3
e
1963)
_
UDN,
ProlTog:ada;
1963.
_. ate 15 de dezembro de 1\)62, oelo abril de
Meml>:os (16) - parUdOS
João Agr'pino 123 de abl'U de 1963 R) Projeto de Emenda à CensR.eque-;unento 608-61, aprovado em 14
Jefferson de AgUIar _ PSD.
- Vlce-Pfesldente - UDN.
de janeu'Q de 19tH;
Damel Kneger _ UDN.
titllição n9 5/62
WIlson GonçaJves t23 de a.bril de
- ate 15 de Janeiro de 1963, pelo 1963) - PSD.
1
Silvestre Péricles (23 õe abril de 1 (DISPÕE SOBRE A EZ\TTREG,-\ ..... OS
Requel'lment.o 781-62. ap!ovado em 12
RUy Carneiro _ PSD,
1963) - ?TB
iUUNICIPIOS DE 30% DA r\RltE~
de dezemoro de 1962;
. - a te 15 de de;.:.embro de 1964, pelo
Lobão da SUveira - PSD,
A
I
'
CADAÇAO DOS ESTADOS QUANNogueira da Gama - PTB
DO EXCEDER AS RENDAS l\-IURequenmento 1.140-63 ,aprovado em
GUido Mondin (29 de outubrQ d ..
BarrOS Carvalho - P'I'B,
NlCIl'AIS).
10 de dezembro de 1963.
1962) - PSD,
AloySio de Car'Va!ho - PL.
Completada em 30 de março ele
Eleita
em 13 de setembro de 100,3,
Milton
Campos
ODN,
Aurélio
Via,nna !23 de abril de
1962, 29 de outubro de 1962, 2~ de
Heribaldo Vieu'a - UDN.
1963) - Relalor - PSB.
. Prorrogada:
abril de 1963.
Lopes da Costa - UDN.
- até 15 de dezembro de UIB3 peJo
MemUr06 (16) _ Partidos
João AgripIno t23 de abril de 1963)
P) Projeto de· Emenda à Cons- Requerimento n' 1.147-63 aprúv.do
A'lenezelS Pimentel - PSD.
- UON.
Ruy Cal'llell'u I2'J de ab-:il de 19'53)
tituição n9 2/62
em_l;t~\~e~:m<l~~:~r~9~~; 1964 oelo
_ Presldente _ PSO,
Eurico Rezende 123 de abril de
Lobão da S'l~elra _ PSO.
1963' - UDN.
rlSSTITUJ NOVA DISCnnnNAç..íO ~eQuerimento 1.147-6 3aprovauo' em
Jefierl>lIn til AgUiar (23 de abril de
Silvestre Péricles 123 de a.bril de
DE RENDAS E:ll F:\VOR DOS .1.0 de dezembro de 1963.
,
1963) _ PSD
1963) - PTB.
..\IUNiCíPIOS),
.
Completda em 23 de abrll de 1963.
part.tdos
Membroo
Guido :\lonJin 129 de outubro de
oNguei.a da Gama _ PTB,
Eleita em 23 de mala de 1962.
Jefferson de Aguiar - PSD
19621 - PSD,
Barros CarvaJro - PTB,
Prorrogação:
Ruy Carnero - PSD
•
Dame. Kr,eger - UDN,
Josaphat Marinho 123 de abril de
- até 15 de dezembro de 1963 pelo
.Lobão da Slvera - PSD.
Eul'!Co
Rezende (23 de abril de. 1963) _ S. leg
Requenmento 186-62. aprovado em .1.2
Wilson Gonçalves (23 de abril d
1963) - UDN,
AloysiO de carvalho _ PL.·
de dezembro de 1962;
1963) - PSD.
Milton campos - UDN.
LIno de Matos - PTN.
_ até 15 de dezembro de 1964 ')"10
Leite Neto 123 4 63) - PSD.
Heribaldo \lleira (Vice-PresIdente)
Requerimento 1,145-63 aJ;lfovado em
Menezes Pimentel Pl'esldente
~ ODN.
10 de dezembro de 1963,
Milton Qa.mpoo - ODN.
Lopes da Casta - ODN.
Completada' em 23 de a.bril de
HeribaJ.do Vieira - ODN.
Vaga do Senador Pinto Fe,:,reira N) Projeto de Emenda à ConsJosaphat Marinho - 123.4.63)
1963,
tituição n 9 11/61
123· de abril de 1962 - ReIaWr Vicc·Pres1dente
- UDN,
!'T8.
Membros
_
Partidos
Danlel
Krteger - UDN,
(CRIAÇAO DE NOVOS
Bezena Net)) (23 de a.bril de 1963)
Jefferson de Aguiar - PSD,
Vaga do Senhor Pinto Ferreira.
AIUNIt.:íPIOSI
- !'TB
Wilson Gonçalvis 123 de abnl de
Eurico Rezende {23,4 63) _ UDN
Amaury Sj]n 123 de abril àe 1963) \' Eleita em 28 de março' de 1962.
1963) - PSD,
'26.4.63) _ P'I'B.
- PTB.
Prorrogação:
Ruy Carneiro - PSD.
Nogueira da Gama - PTB.
Vivaldo Lima _ PTB.
- até 15 de dezembro de 1963 nelo
Lobão da SilveIra - PSD.
Barros Carvalho _ PTB,
Aloys}o de Carva.lho - PL.
Req, 794-62, apr.p1,7ado em 12 de Ik·
Le1te Neto f23 de ;;bril de ~~$3)
Mem de SI> - PL
Uno de Mato.s - PTIL
zembro de l002~·
. - PSD
Miguel Coutq ,2~.4.63), - PSI',
AS ElE PP.OPOH. :\ EXONERAyAO

.
'-lembl'06 - PartldOs
Jefferson de Agular _ PSD.
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clU5Ões Ga COl!'.,..·.';';o Prepa.ratória. § &9 _ No caso de faltarem nlenos
Pl'osseguinda ü~ t, J;;3Jhos o Senhor de dezoito me.ses pal'a o término da da.. Comissão E.'tecutiva serão sempre
anUnciadas no Diál'io dQ Con.gl't:soo
Presiden ..'é d.á CQD~:~{'lmpntó aos pre~
Comissão de Educàção e
êlêntes do temá~.o cu. !II Conf€~'ôn legislaturR, o preenchimento -do cal':' Nacional, COm vin ..e e quatro hora,sJ
eia IntenUTIE'I:.c ... r.I!. 11 !>alJel'; a) 1"10- gQ vago seI'a felko pela Comis,.5âo Exe- de untece-dência. desigm:'tt.o d.e local
Culturá
dlficaçao do E.o:,J T 1.;) do Gl'U}:·Q ,Rz- cutl\'a.. Al't. 4° - O Gl'llPO l'eunir-se-á e hora • .salvo as cou.VCC-D.oas em l'eu~
tiTA D~. HP REUNIAO, REAL1ZAD.'\ .glonal Atnn;.c~~o; iJ) EXE'CUçiio do em .se;;.::,âo plenária, pelo meno.<; d\j:Js niáo, que· indeprndem Ci.e a,núncio,
vézes por finO e deliberará com a pl'e- mas serão. comu.niCU,d::\s, por telegra_
E:\'l ':I D~ MARÇO DE W64
I Programa da'Al!a.nça ~:-n. o Pl'og:res.:,ença de um décimo. no mínilllO, do ma ou aVlSO P.fctOOO.l!::·dO, aos mem_ .
(Cmrvoc"A,cÃo EX-RAO:1D1"
'I..
s?; €, c) FQrt.=!.J.e\;\It'.::.~o ?-~ lustitm .. llúhlero total de seu~ n1cl11bl'OS, des- bras então aw..ent.e:, e co:c,st8.l'ão de
•
..,
1\I\PJ.-!"
çao parlamentar na", A!llcl'lcas. Pror
As ses- ato da l'eunião. as quais s~l""ào igualÀ'> dcze se:s horas do dia quatr/)" põe que o prá:;:Q !;.,j.J.'J. Entl'e'J"a de te- p ez3da. a fração, Art.. 59 d~ março do ano de m"l llovec.entcs e Sf'S seja fixado N.l ciçz de "'dezembro sões plenárias serão COlH'OCada5 pelo m€n~e publicaa.as no Dlál'jO di) Con ..
pl'e.:;idente,
a
requerímento
da.
Comis- grefsso N~Clcr..al, de prE;:let~ncia no
~2.s,..,::,nta e qUJ.tro. u<:! sala da::: COml.~~ do corrente ano, .c....rn o que tqdos esf'ões. ~:olJ a pre:idênciri dD Se!1!lOr Se- ) tão acordl:'s. p(Ge J. p::la.vrn O Depu- si\.() E:tecutív-e. ou ds., pl\.O men.c'.S, prazo de qual'enra e oito horas, Art.
14 - A. COfilL..,â-O Executiva. de;ibenador ivleIlezes Pime~te1.
V!f-'SelJf,es t~do ~enedit.Q V!"U_. a fim .de Sllgf- tr.int.a membrO& do Grupo: parágTsfo rará
pol' maicria de vo...c,<;, presente
único - As se...~Ões plenárias ee~'ão
o;; Senhores Senadores Mem, de S;1~ I rir seJa concedida, uma gratificação sempre
anunciadas no Diâl'io do COl~ .. ao maioria. a1;)so.lttta. dcs stius mem\V~1Yl'edo GUwei e AntonJf
C:~rlu.:::, I mensa.l ao funcwnafÍ.o Ré!io. Du.l'a,
gl'esso NaCional, com qua.renta e Oito bros, salvo quanto à :l.J;>?O-"':açio q.a.
!'2un<'~~e a C{Jmissão de EdUl!:l;;ao ~ -o qual ve~1 prestando sen-'190s aO horas de antecedência, de;,;ig:naçâo de ata ,que indej}€'ndfrá (le "quorual".
Cutura.
Grupo' bl'!lSllelro: A pl'opcsta e apro_ loco I e hora. Título 11 - Dos órgãos Art. 15 - A Comissão .E:..tecutlva,
DejxfJll1 de compar-?cl'r, por mot vo v!:{,da por unanimida,de, Nada mais do. Grupo. capítulo I - Da presi- além das atribuiç'ões ccn5lgnadas em
jll.~~ifica;)o, os Senhcres
Sen.~dü:·í'-.!:. h:.tvend-o a tratar ,encerra-se (l, réU- dência, Art. 6? - O Presidente é o out.ras dispruiçÕêS I"€.1ime-nt.a.is ou de-1?2-,5'J8. de QJleitúz,. AdcIpho Franco e n:ào às d-ezenove horas e, paTa cons- órgão do Grupo e dirigente dos seus 1as implicitame!lte resUlti3ntes~ cOmp,!j;'P, Cíl~aZ(\nS,
tal', eu, A. LU:Qrij Guedes, Secretá- trabalhos, na. c,onformldade dé:::te Re~ pe,t~: I - organizar o p.rogra...ms das
Inicialldo cs-trsball1<ls, o S'~nhor rio ,?era.:. l~vl'ei a presente ata que, glmento. § 1q - O presidente será, S,.tlvld-ades do Grupo: II - p!'ovld-en_
~re_";jã€'nte dá a p3.lav-ra ao SenadoS' [d:pOlS de lIda e aprovada, serâ as- no.'> seus impedimentos, .sub-stituido elaL anua1m.en4> ,a. inClp.s::.-o, no Or..
pe-~o l~ Vice-Prcsió~nt-e e, :r;.a falta çamen.t!) da. Uniã.o da.s yerbas desti~
Mcn1 de Sá. que pl.':..'a a d·f'cutil' ({)!ll slnada pelo 8eonhor ~I'esl~ente.
nadas aO pagamento da C"ontribHl~
os demai.~ membl'Q$ da Com!<-.~ão, SC":'i.
A~ ?n~ hor~:'\ do d~a vmre, de no- dê2te, pelo 29 Vice-PrEsidente, § 2Q rnret'er ~ôbrp c Prolet') de 1,'
d. í vemmo do anú. de ~ll e tH.t\i~:el1tos O President.e poderá delegar aos ção à União Inte-I'J)arla.menta'!' e à
bras.ileiro d·a
Câmtlr,a n '.' 181 d <96')
...-,el,N P., e _ ~essenta e tre~, reutlE'-se a CQ!111S- Vice·Pl'ê.sidentes comp~tência que lhe subvençãO di) Grupo
rl
ln.J;"')i..1to Bra-" l'e'r e ~ ~, qT ,- .~ .. a o \ ~a.Q prepatat~-)na p.~r3. E~t.u<l() d{! Pro- é pr6ptÜl. Art. 7~~ - São at."ü1:)ui.çÕ<:s União rnterparlamentar para aS suas
,
.. '. o
e
lJ I . S l?! o
Jcto de novo ReQlmellto Interno do do Presidente, além das que estãO despesas: TIl - providenciar a Cous(!~RArUR) e da. outn"-,, pl'oyld~n~ I Grupo b1'llsileiro da. Un!~o rnu!rpar- eXP.l'e;:-"as ne.<;te Regimento ou d~ecor~ Ut.ui.ção . das -Delegações Que·' deverãO'
Cla.~<
"
r Iamen:er. p'resentes os membros .se- rem da llotureza de suas funçot's e pa.rtlC-1pa.r das C(}Jüeréncías da União
I!: ~'pt:ov2dO o proJeto, tavÚl'úvel ao nhcres Senadores Filinto MüEer . e prel'l'o~:i.t.ivas: I - quanto às se~·5õeS· Interpar1am entail", Reuniões do Con~
<s.U\)~t.1tcltho:
I Gilberto Marínho e ,Deputados An- plfnl:\ri~ls: a) convocá-laB;- ~nos têr- ",elho Intel'parlamentar e das comis ..
~ Nf'Cl\l- ma.u; h~_vendc a tratar. e!l~ J tônio Feliciano. BEnjamim Farnh e mos do artigo. 5° dêste P...e:gil11ertto; .sões e SuOcomi.s:o;óes da União Inte)'c l"J'B-H' a rNlnJ,w. lan'anclo eu. ve- Segfsmunqo Annrade. Ausente, ror b) pre."-idi-las; C) ma.nter a ordem p~rlamen.tay; IV - propór, em ses.ra de. A1v3.l'eu!!a MafI'R .... Secretár:a. a motivo jU:5'tificado. o DépuLado Nel- e ~o!enidade-s necessárias; d) conCe saO pl-enan3r do Grupo, a aprovação
pr"'-;'nte aW. que, uma .... ez aprOva;. !:íon Carneiro, particlpa1'am, ainda, da de!' a pa:.avra aos membrOS que a 80- dos votos, re.solu.cÕes e recomendatia. será af".'::in'~rl"8 nrlo P"nhnr f',p-; rEunião os Senhore.s Sl'nado1' Rt•.1 Pe.~- liei flrem; e) sllb:netel' a discn5são e ções ad(}Lada. nas Conferências ou na
sidt:Me.
Senador MCl1P:('S PI- ! meü'a, Presidente do Gru.pE) brasileiro, votacão ns atas e a matéria a isso C~mselho In.terpa,rlalllent.ar e ~ memenlrl.
\ e Padre Ca1azan~ e D~putaQo.s Osca.r de".tinada.s: f) dar conhecimento de dIdas a serem' adotadas no sentido de
_~
l C<H'rêa, Newton Carnei!''Ú, S;llctanha todo o eX'P~dlH).te l'ecebíd-o e d'2spa- serem as n-\esm.as cumprid.as. tanto
II. 1\
~
I Derzi. AntólUo Annib:;lli e E\valdo châ~!o; g) suspender e levantar a quanto POSSível. por intermédio de
VdlAO ItiTc.RPARLAMENTAR ,Pinto. Ao iniciarem-'e
nabaho.'·, se,;:;;:1,o; h) decidir as questões de or- uma açãO parlamentar ou _gove'rna_
dem ou l'eCla:nacões: II - quant.o âs ment.al; V - realizar a pl'opaganda
~ > I
>';-.
) a Curnissão e;e~e Presjdent.e o S~naGI~t PO f!.k1.SILLlhO
dc.l' Rui Pa~meira. e por })ronüsta do 1'l'!,uniõe.s d·?, Comissão Executiva: a) 'e!1 tre os membro sdo parlamento~ 8.
ATA DA REUNIAO DA COI\'lIEiSÃO
"
'.
!.
.
cCRvoeá-las-, o'.Jf{}ecendo o diE;;-o.c:;to nO fnu de obt.er a SUEI. adesãO ao Gru]:lo
EXECUTIVA REJ\LJZ.~DA EM 12 1Sel'!ador GIlberto ?-fannho, ~ €'" deslge a colabnração nas SuaS at.ividade,s.
DE NOVE1-'1BRo DE 1963
nano Rela!or o Doput-ado Se3L.s.mun- artigo 13 e J)M'â'Çafo dêste Re~imen VI - propor Illodificaçóes do Regl~
,
do Andrade, O Se.nhar p!'~idente dá to: b) pres-idi_-las~ Cl to:na.r parte
mento r,~te11no. a. serem a.preciadn.s
À$ de?essetf' hora:.; ("{o. dia doze dt: ao. p?lavl'a ao Relator qU? apre:::e.nta nas. d~cu."sÕ-~ e delibel'a<;õe~ com din-ovem.bro do ano de nlll e novt'i.'en~ o seg-uint,e projeto de novo rcgímentu I'eito a voto e assinar os l'espectivos em reUl1lao plenãna do Grupo' VII
~ entfiar à Secretaria da- União rntlki e se:;.senta e ü'ês. na s31a da Co~ f "Tít·ulo I _ D1SPI)Síç-õ€s Pre-liml,nares, atOs e reso!ucõ~s: dl distribuir a ma- tel'pnl'lawentar, antes de- 31 de mar_
mis_~i{o de T:'<1;-~pol'tes, c~mun!c-açõeS'1 ~(\pítulo I _ Sede, organir.aç:io ~ ~b.: té.ria que dr-pcnda de parecer; e)
e 03ras PUi),lCRs da Carnara d!)'; g:tiviJ-S. Art. 19 _ O Gmpo Ora.<'llelt'o ser Ó!"gão õe SV2:S deci.!ões, cuj{\ e~e· ço de cada ano., o relat6rio das ativid.acl.-cs do Grupo no ano decon'ido e
Da:-:lItí!-d2.'i, reü;le-s.e 9. COlll:ss,10 Exe~ 'I da União Intel'puriamentnr, com .sed( cut;ão não fór arbitra-ds.' a outros doo a l~ta de- seus membros· VIII _
cu iva do Grupo bl'a.sLeiro da Uniã,,~ na Capital da, República. conStitui seUs membrc.s. Ccp1tulo.- Il - Da Co- SUPE'l'intelldel' OS serviços· a<rministra-·
11ltel'parlamcnt-aT, pr:õsenres os ll1em~ nm dos Grupo:; "S-l:que::l or~anjzação, mis;são Dil'eto-'.'a. Art. 8\1 No dia tivo.'i do Grupo: IX _ desíqn~T o
bras Senhor~ Senador Rui Palmeira, de ttcôrdo oom o S(~u Estatuto, Art" 29 3?g'uinte ao da eleição da CO!1\i~ãO SeC1"'etál'io do Crupo brasileiro, bem
~I'e"ident~. 1?eput~do An~~niü ~llA _ Fazem parte do Grupo brasí1eiro: Exec.utiva. procedeT·se-Íi. pelo~ mem- como a.prov3-r o quadro de servidores
ela·no, Pl'unelr.o VIC"e-Pl'e.s-:aE!nte ;5e ... 11) as membl'i}s do CDn,!l'eSSo Nado. brOs desta, à e~cn1ha-. mediante es- adminis-trativos, com -as re-:wctiva.s
ntl.?{).l't's JoaQll1m parente e Ruy Car~ na1 que derem ~!Ha adeião ao .E~resi. erütínio secreto, da Comissão Dire- gTatificações: X - a.uto-rlzar· o conn.ell'o, e Deputad-os ErnâI~j 81'l1y:o, Se- dente do Grupo e- a tiv.:'l'E'm l'eglstra- tora. Que se cOmpõe -de um Fr~s:. trato de serviços técniwS ou Bdmit':~:\r~\d\) And~:;de:, N?Wi,:.>n c€t~nei"rQ. da em ata; b) Os anU"7.o.,> m,!:'mbros d~nt.e, dO-is Vice-P,esi.de.ntç,~ e IJ.!11. nistratívos conv~111entE.S· XI _ de-O manda to da ::-1'2:nar os representantes d-Q Gn"oo
Aflillllp de J.lveu3, JGao ~Lnezes rio Congresso N-,1cio-nal que sejam ou Te:mureiro, ~ 19 l3en[>dlt-o vaz e FnlllCO Monto,,-o e .
._
Comjs~ilO-- Diretora sf'l'á de doi:; ~-o.."
mais 00 SenhOl'Es Senadora,> rrineu ~enham Sido membros da UlllaO In· cabendo a Pre:-::idnêcia aIternadamen~ bl'asíleil'o no Cotl..'ielho In t ft'll2 ...la!!L"~lR
:Borntwllse e Ditlarte Muriz. e lJetV\- ,~-el'par~~;nta.r e q.u,e,. por t~.re:n ~pre~= t.e a um Senador e a 'Jm Deputaào. tal': XII - dispor das dof::~cõet; V()_
tados Saldanha Den-L Furtado Lide- L~do le.~,antes ?el_,Ic,:o..<:.. seJ.1~ < dml ~ 2\1 _ Quanc10 pam a Preüdência tadag "pelO C0l1g.1'e.i:.!õO, (}tle fup P:-2.0
e- Raul de Góes. Ao in!c:arf'm-s-e 08 t.!dos pe.,a C?nu::sao E::--:ecutIva, me- fôr elelto membm de uma Casa do entregues como suprimento, e de o.u..
r<'ndas eventuais Pl'oveni<>ntc:s de
trflhalhos é lida e apro·rada. a al.a dumte... P,,1()poS a de um. dos seu~ .• c",?m: COn~rE\<'C;O, a 1!t Vice-presidência ca- tras·
donativos. contI'lbui('õe,s. e lr-""?d~:
d3: reunião fl.p'el'ior. A seguir, a_ C.)-_ P?nen~e~: c~moj m~~b:Os ... hono~~!I'1cs. berá, obri<?:Rtbriamenfe, a intE'~ • .ante XIIr
- al'bitrar qualquer es~écie ~e
mI,'''sflo aprecm 0$ nome~ dos Senho- c, as PH:slden~~ {la. dn"s Ca ..~,s do da. cutra 'Canitulo In - Da. Comis]""P.<; Dpout.vdcw J. hrnhi'!o Sabhã.
<\."
Congresso, NàclO~al.' como membros são Êxecutivâ. Art. 9? - A Comis- Qrov/;'nto. gratificacão ou 1 em"1llle:..."'"at6nlo AAnibelli e
Dútra
nat.os, para.grafo- un1co. - Todo mem- são E~ecutiva é o órgãO dJ:t'igente cão, a fud<ls de cnsto ou de re}1l"('5::na,)!'e!'íental'am sna adeoão ao a'rupo: b.ro do Congresso .Nac:omv. sue ade..: do GrupO', que lhe delega suas fun- tacão, a cargo do Gruoo brasCetTo;
_ autorizar as desPesas do GruCom a lJalavra. o Sênhor Presidente nr ao. Gyupo ad~Ult~:. l~1p~cl~~m.ent.e. ções, na cnnfq-rmidade dê.st~ Re'Sl.- 'PXIV
0 mediante recibo de quitação: XV
tomunica, ter sino o Grupo procma-- Os obJet~yOlS d~ .Ul1l~tO'r p_evktos ~ menta, .J\.l·t, 10 _ A Co-mlS.s8v Exe- - , a:oroval',
anualmente. o Orçamento
do por 'r€'prcsentantes da Cultura In- s~u__ Reglmqt.1~. Capl lU~ n ~ ~a
cutiva ê c.omposta de vinte e cinco da Receita e Despesas: XVI._ sub_
~~~a que propuseram minist.rH1' um s~s;:,oe'S .plenallàs .. Art 3, - ,NO( ~ ,. membros eleitos pelo pericrlo de qua· mrt.er à aprovação dO Grupo, enl re~
{',urN) de iTI'ües aos C{Jngre::ststRS . .R.e- Co mà::umo !Í~ c!i)~S mel"es. apos I lDl- tr() ano.::, juntam.ente catU igUlll nuunião -p1e-nâria. até dez de maio de
~olve a Comis::~o, t><>r unanimidade. cio (1(' cad-~, .eg:,::!at;'lr~n seTeO ri~vo~ mero de supientes, observad-o: sem- cada ano. _o reJatório de suas ativi_
tD-nr:Ol'dar com a. reallz,;,cãfJ;. do )'efe;- / cadt::.5' ,todo.:, os 1~1te",rt tes ~o ~ ~P_ pre' que possí\'el, o princípio ~a. pro- 'd~des 'e a prestação de contas das
rido ('urso, a pa~hr de janelrO de mil b:a~!lelro para_ e.eg,~. em" se;st: pl(~,_ porcic·na~i<iade da repre-sentaç-ao par- despesas realizadas no ano anterlJ)r,
:hovecentos e ses,.senta e quatro. Pl'OS- t nuna. pOr
e~crL!tJt::lo
"ec ...t;.
JY.,
tidária. Art. 11 ~ A Comissão- Exe~ ~comua.nhadas de rjOCUlll~nt;)S e ba.~e'!!.lindo. fuIR. 'dos traoolho<> da co- membr?S da CCtTIls,sao Execullv~ e l?S cuti"a será ~onst-ftuída de Senado- lancet/;'.,>: R'VII _ d::cidir sõbre 0.<; ca.mi"'''-ão J3rf'paratúrin pa.l'a Estudo do re?~ectlvos suplentes, que, os" _.ubstI- res e DeputadOS, de preferência que ~os omjsso~ dêste Re.gimento, apU~
:Projet.o de No,,!) Re'!'imento Interno' ,Ulrao f'oro E'uas faltas ~u lmpYd~~e~ hajam participado de Delegação às cando os dispositivos dos Estatntos
.(lo Gruoo P€{l,f' q pa'3Vl'a o Deput.ado. tos, ~ 1· _ A convoca;:ao e a. ~ eçao Conferências ou- prestado relevante.'> da União Tnte-rparolamentar' :XVln
s!''!i.~múndo Androde. a fim de C.'~Ull~ dos. trahal~o:' da ~ao -plenarla ca- .c:;erviç.os ao Gi·upo. Art. 12 - Os mem- manter arQ1.1ivo e bfbliot'eca perl1ic::.t.l· que o Dl:'putadn Nel<"Qn Car- berao aO ultime Pres-ld~~lte do. Grupo bros natas terão direito a voto nas manente do Grupo btasHe-iro: XIX
lleil'n, integ-rante da mencionada co- e, na sua. fal.ta, aOS ~H.:e-Pre.sl{lent;:: delibel'acões- da. C.omit:são Executiva. - colabora.r com o POder E~ecutivo;
hli<:~ão, já· f:labnrou um t.rabalho re~ e ao ~l'soul'elTo.. r.es?eC~lvan::~nte. No bem cOlÍlO, Qutl.ndj). 'dela. não fizerem XX - s-n-gerír temas à ComL~são Exe~
fC:-l't,>hte ao novo- R~imentô. Re.<;olv-e- falta ~estes a r:1€Slde.nCl? Beta oCl~pa parte, O-S_ me.mbros perman;eI'~tes do- . cutiva da Uni.ão rnt;;rp:l1'1amentm\
a, C(J.mi~,::ão Expcutiv-a oolicitar à. Co. da. pe..O m€,ffiblO m13.:s ldQ<;{). ~ 2· Conseloo Interpa.rla.mentar. Art. 13 visando àS próxlma!'l r.onfertSYl.f'i~ Tt}R
mi~.st() Preparat6rig qn.e se· reuna às S!\ por qua.quer motivo.. algemo ruem-o _ ~ A' Comisl:;ão E,.'l:ecutiva reunir-~e-á te.roarlamentares: XXI providen.dez hor~s 00 manhã do dia, vinte do bro da Comis."ão- Executiva deIxa.r de ol'dinàrioo1ente uma Vez por ',mês e, cia-l' a elaboração das tese-s a serem
oCorrente: out!'QMim. resolve com-'o- fazer pn.Tte do Grupo ou renunciar ex:tr.aordinàriamente, por con"1~ação anre$ent.ad:as "pelas Del~cões do
cal' uma reunião pa-ra· as de~ete ao CR-l'gO, p:.-oceder-,t;~-á a nova elei· do Pl'e.~idente ou a tt'!querimenta de, GruDO brasileiro ooncOI'rentltS· â.."1 COnho"~" do. l"e~'l11() dia, na sala. (ia cô· <:;ão para I!-w01ha do() seu SU0cssor,
pejo menGS, um têrço- do seus mem- f€'rências Internal'lame-ntare"! e rell~
tni.:'~5.Q de T1'8n.'·,:oOl'tl's da Câma.ra. of}S salvo se faHal'em meno..,; de de'mito bro.." efetivos. parágrafo único As nifí<>,s do Conselho Inte-rnz"r<'!fJ1entar:
Deputild-os, a fini. de aprecíal' a.s con· nle,r:;e.l;: pRJ:a o término da lf'"lToJ,sb.tura. reuniões ol'dináJ'ias e extr30r~il.lã1'ius XXII - providenci.a.r emendas. aO!!
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DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL
.--.-

~exta-teJ:r.::a-=o

pl'Qjetos de re_"'O:ução apJ"eciadGs pelas
C.onferênc;Ufj rnterparJamen.al'es. Ca·
pítulo IV - ' Da.'; C0l.1U~Ôe.s de Estudo e K~pxi:;l.lS. Art. l() - -' AlfLffi das
C,'ml.s..~ôes Diretola e Executiva. se~Ao -const.ituídas Comi.ssões de Estudo
e Comis.::ô~s Es.pecialS_ Art. 17 - As
Comi.:,sões de E;:,tuc.o incu.rnbe examinar :1S teses dc.stinaÓ'as às reunlõ~8
do Conse~ho lntaip<U'l:nnentar, bem
como oferecer ernendas ·ao..; projetos
de Resolução âi.scutIdos rw;s GanfefÉnclas Interpaflamentarcs. Pa~ágrafo
únle-J As Comissões de Est.udo
cODc1uirào indIcando as te;;.ts qv."'e se-

cias 3prcscnt.:l1'á. logo re-gl'esse,· relatório oas ooorrencias a..u ~'-eriflCadru.,
com a:-,~ sugt'!'tôes cOH\lenle!lws à. conseqüent-e adoção das medidas legíslativas. Pa,nigrafo único - Dê::;se teb.t,ório deverão con,<;tar, obrigatõrialU-ante, os têrmos de compa:recimento
das de.. ega.do,s às rennlões d$ Cenferênc:ia, para conhecimento do 9ruP;D,
Título IH - Dos Grupos RegIonais,
Capitulo I - Dl composição. Art. 28
- 3:1.0 órgãos integrantes do Grupo
I brru;i1eh'o ils entidades reg"iQnals consI tituldas de dois ou mais Grupos na'cionais. a que éle tenham aà1::l'1ào,
rã..:> pel'fj~ha<ias pel.a ~l-eªaçà-O dó na forma do Estatut<o 'da Unilw InGrupo e os R,elat;ore.s incumbld'Os da terp·arlamen:::ar. Art, 29 - A OOIUlSa~tel1tação de ~da urna, Art, 18 posição das Delegaçõe,'i que de"Cl'ão
As Comis,"õcs espedais strão de.sigl'la- pa.rtieipnr das reuniões çu oonferêntiàS pelo Presio-U1Le do Grupo ou pela eias d,f::,S Ol'UpC-S R2gionSLls regeT-se-á
Conüs5âo E..{€cutiv.a, par.) 'determino- lJt~üs artigos 21 ~ 27 dêste Regim€ndo fim, extinguindo-se quando pre- to e ~us paxá;?;rafos. Título IV enchido o objetivu para o qual fo- D .. secretaria Ge:raJ. Capítulo I l'am criada,"" b,rt. 19 - Na consti- Dos serviços adm1nis'trativos. Art. 30
tuiçüo das Cumi~õe.s, assegural'-se-á, _ 05 serviços «dministrativos serão
.qunn~{} po.';si",eL a representc'ção pl'O- execut.ados sob a direção dG $eel'E'porclDlul dos partidos, Art, 21) - O tál'io Geral tio Orupo, Art, 31 Grlipo poàel'á 'consjtuiT~:~ em Co- O s€'C!'etál'io Geral designado pl'esmissão GCl)''ll para o estuoo de q~a~- truá strvicos 00 Grupo brasileiro :sem
quer a~untv ou outro filu deternüw prejuüw de suas funçõé$ no le~lSla
f.:;do, a requerimento -de um têrço de Uvo. Capitulo II _ Das atribUições,
S(:.lS meml.Hos. Chpítulo V Das De- Art. 32 _ Compete aO Secretário Ge~
le-gsçóe,:.,. Art.. 21 - A Dút:::ga:ção que r.u organizar e diri~ir os serViços ad~
JeVEJ'á, parti-ciIhlor de reun~ões da ministl'atiy(.,s do Grupo, promoveT as
UniJ,o In~rpa.rla'l11ent.ar será de..c.ig- reuniões ylcnária~s e da Comissão Exenada P~'~:.l. pres.i.dél1eia da..<; duas Ce.- cutiva, e ",ecretar;a-:s.s. corresponderSRS do Congr~() N~-ci{Jual, pflo me~ f'e <"em a secreta!,i" da União. manCC"" sc.s~e'l1ta dias anW:: de Sua 1'00- 'f'.J1d(. um oontato Pel'manE'nt-e e cQ.nsUZJçno. § lt> - No iutel'êsse de Qss-e· rent.e, velar pelos dOCll'lTIfnt.o.s e argUI',(ll' a. (,xmUnuidade de a.ção do 'Gru- i quivos e tomar tôdas as provid-ê n C1.a.S'
3)0 bl'aüleil"o DOO tra-ba.hos da União I' que se t(}:rUUl'('m ne/!essárias p'8- rn o
In f'J'parlru:nn::.tal'. a Con1iesão E'xe- t-..om. funcicna-mento das a11Vidades do
cut.l'r.a, em ses..:;ão' convocada espfcial- Grupo. Art. 33 - compete nos Sell1~nte pal'a Ê',.,sSe 'fim, comun~cn.Tá 1l.OS \ creLáJ'ios d~~":~·.Ilar.()~ p3J.'a atomnB,nhnr
Pre;.iãe-ntes das dnas Cas'as 'do Gcn .. J.S D"l?2;J{'ões., secretariar· as 'C()'!lli~
gff~~sO a c,.SCOll13 d.a meta~-= àcs int~- sõe,g .de' Estudo, preparar as tra.du~
grr-ntes Cc cada pe1r:gnçao" c~helldo GÕes. cópias e or.~aniza.ção dos trab-aàs: lid~l'an("as p,al't:1~:ftrles a mt::-:':l.t';ão.j1:.o.<; -3. Ser·(>ffi a.oTrsen<atlos np, Conem Es1a trip ice. d.os demais rr..c-mbl'OS. fe:'ência, .as~&i"Crar ·os Delegatl:cs, to~
~ ~(l _
A csCOlh:,t. dos mem:b~os indi~ m~n'{'!o tôd'DS os "rovj'd~T!cla", T'elat.iva~
cudes pe1a C01111EoSão E"eclltlYa $·€l'á mente à via<renl. referva,s de tJ9.SS'3.fe:ta t~ndo C'l11 visUi ~.sexvi~ pr~~w ~~ns -e 1comcdal'ô:os em hotéj,s .ek,
tado Sai) Gf'..rpo braSllell'C e fi. UTIlaO 'f 9s.!õistir às reuniõ.e.s que .se realiz::l~
lnterpar:'ament.al', 3.$' tl~.ses eSC:'itaS'j ;-ern no rleCfI1Tf'r d!l ConferêncJa., coa a:fiduidade às reu!ü~~.s do Gl'l!po lhd.l1ào 03 dados neces.<;ários à e\"IbraSIleiro e da CCl'lllSS,~o ExecU.Jva, bc'fl)cfu) do relatél'io a ser a,prMmâ aI) - Sôo lTIf'ltlb!·o.:: natO,s das De~ tad.o pE'll'l. De1{"Il:'acJio. após o seu rele;racõ~~, além d,,"S r~'P.rl?eent.a.ntes
r!h~C>, Títll10 V _ D:'<:nOJ:.lcões traum:l.Jlf'I,tr,s no C.c11;<;elho !nteJ-parla- sitórls,.<:. Art 34 _ Aorovndo o pr€'mfnfal'. o PrEsidente e o V~cC'-FTe8- s.rntl Rf'o';ll'f'nto. !'l C<:wn:f~~o Exe~l1ti
dente do Grupo bra~:leil'o. Art. 22 - ! 17J'l, rClmlr-.sE'~á. den+ro de 15 dias,
O l!ÚnI€l''? ~f' comp~ne!"lUl".". d: Dp;e.. 'Dal'A, p.!'f'!'ndle:r, ID€'cli:-n1te eleicíW, as
gaç'flo S;ia h~.a"do 1Jl";a Com:::,sao F,~e- ~'.a.'{x P;l:lstf'l1te-<:', Art, 3l} - Re~<tamcuU'\'lI, d:>ntro d.:t..<:; l'oK.'d'Oi;:.d;;des o:r~ '-e.as disno"!rÕf>'<; em contrário", O
cc.ment1r:'lS do Grupo. Pa~.:i'Zr.afo n,'('ieto, d€'poi::: do'" dpbaUdo é f\.nrQúnic:l - O nú:ne.t'O de m:mb.r:':.s, de \'~do um' llnanimi0"lde, Pl'c'<:"'f'!!uh.dr<
~d.'l
D?lr-·A.l·NO se~'fi.. no 1U.it~.nn,?,' nos trabalhos, O Sen"dor R.ui Pall:,!ual ao de ~ vo:.(ls at:.'lbuíde.... :lO :S!'!1~~il :nei'~'::l f'~C,~ ...Pct' aUe. dE' 8C''''!'dO N!";1
T.!2.c ('\:nf::rf'nC1RS lnterparlr:me:nl.a:"fS o ('{)~nb:iJlR.dO nN ('('~Lc:ião d~, 1í'ti!"l"
Art, 'l3 - OS compone:n:es <l:Sl D::le~ "']2iç§o uara !l D h et()1'ia e Com!s"';'::"
!!ac::'o N:ntrihu:riio para o G:;upo com ~e('llUt'i1, rrnuncíaTá no carl1.{) d'"
!Ull9.. Ql'ota iindividu8.: c(lrre~polld€Dte brf.<:::1t1cnte. fipd(',$ os dois priml:'.'rCJ;'"
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,v'!arço ele 1964

(Seç.ão 11)

UNIÃO I.NTERPARLAMENTAR

l&~:uJ:,e,J<l

1

menos,

trinta

41&

membro.s

d"t

GRUPO BRASILEIRO
Parágraf.o único. As s~ões plená ..
De ordem do Senhor Presidente, :.ia~" ,.sel'ã<> se~pr; aml?cia.~,as nll
COUV<ll>() o -Grupo Brasileiro da União' DIallo do c~ngre&,o NaClon~l , c~)jn
tntel'pal'1amenttu para Uma Sa:'slÍo 1q~arent~ e ~tto hOHls de .an eceden .. ,
plenária, fi realizar-se quarta-feira, ela. rleslgnaç a O de local e nora.
d'ia. onze do corrente, das 14 às 17 hO~
'TiTULO li
raso na &11a da COmissão de EcoDOS ÓRGÃOS DO GRepa
nom:a da Câmara dos Deputados, a
fim de proceder se à v(lt-o:çáo do novo
Capítulo I
ReghrtenLo Interno, (a!) A. Lazary
Guedes, Secretário Geral.
Da Pl'esidencia
(Dias S, 7, 8, 10 e 11 de Inarço de
Art. 69 .o Presidente é o órgão do
1964) .
Grupo f" dirigente dos .~f't;,S trabalhos.
. ! na conformidade dé:!tt: i;tegimento.
RepubHcado p"r
.::;aído com w§ 19 O presidente será, nos seuS
corr~no:
impedimentos, substituido pelo 1/l
Vice-Presidente e, na falta dêste, !lelo

ter

R~gimento

Interno

2~

V1ce-Pres!dente,

§ 29 O Presidente poderá delegar
(tOS Vke~Presidentes competência que

(PROJETO)

TíTULO I

\

L"
Art. 7~) São atribuições do pre ..
sidente, (i~ém das ql,le estão c,xpn'--Ssas
neste Rr~imento ou decorrem da na ..
tureza de suas funções e pl'errO'~a
Uvas:
.,J

lhe é p!;óplia.

J.nspoSlçoes preltfntnares

Capitulo I
Sede, brgani!'a;ão e objetivos

Art., 19 O Grupo brasileiro da
I _ Quanto às ses."õe..<; plenárias:
Uni'XG llnt.erparlamentar, com sede
na Capital da Repúblrea, constitui
a) convocá-las, nos têrmos do lU'um los Grupos (laqueIa o1'ganização, tigo 59 dêste Reg"i.mento;
b)
presldl-1as;
d'e, acórdo com o seu EstatuUo.
c)
manter a ordem e solenidades
Art, 2 C1 FazeUl parte do Grupo
necessárias:
t
brasie1il'o:
d) conceder a nalavl'a aos membro,

a)

Os membros do Olllgresso

Na~

~

que a solicitarem;

ruonul ql'. derem sua adesão ao Pree) submeter a dtscns.~ão e votacã!~'
sidente do Grupo e a tiverem reg'-s- as .atas e a maJJéi.. ia a isso destin(l{liI5~ f
trana em at.n;
f) dar conhecimento de todo õ
b) os antigos membros do Oon';' exfediente recebido e despachá-lo;
gl'esso Nacional que sejam ou tenham
g) suspender e le'\'fÍntar 1\ se,<;..<;ão;
sido membros da União Interparlah) decidir as questões de ordem
mental' e .que, por terem prestado re- ou reclamações.
!;
leVaJ.lt.es se.Tviços, sejam admitidos
n - Quanto às reuniões da CO-- I
pela Comissã'O' Executiva, mediante t1:Úfisão Executi.vo:
~
proposta de um dos seus co:uponeu·
a) convocá-las. obede-<:endo o di!" ...
tes, como 1Uel;tbros h<mol"ános;
POSto DO art, 13 e parágrafo ti:êst.
c) os Presldentes das duas ca-j Regimenw
~
sas do Oongresso Na-cIonal. como
b) pNs;di-la:;:
''':'lembros. no.~5:
c) tomar parte nas disemsÕE's -e
Parágrafo un:OO - 'lOdo membro delibera.ções, com dIreIto Q "o~o e

I

do

OO~1~O

NaClOual que aderlr ao a.ssinra.r

t

0$

respectivos atos e

Grupo ft{ "llite, :implic.itamente, os' luçõeso
Jbjetivos-da UniãQ, previstoo .DO' &eu
4) 'distribuir a.
Regimentq.
penda de pnrecer;

C:::pit,ulo
Art~

n

Das ses;;5c.s plenária.

r~o

\

matéria que de.. \
~

e) ser órgão de suas decif:Õ"'3,
cuja execu~ão não for arbitrada a:
~UiTas dos setLS membros,

1."" :No rl'azo máximo de dois

CAPiTULO li
meses, =-r-";.. <l ir.!ClO de cnda legislatura 5':-;'::'.0 cC!1VC'c:]dos todos os in..
De! COmissão Diretora
tegr':!"";'tc..~ do a:l,."po brasileiro para
A'rt, ~ No dia seguinte no da.
eleger, e: se:~s::..o plenárj~ por es- eleição da Comissão EXecutiva, t)~o ..
".,.
d C
1
h
d t
à
exutínio :::ec:eto, os meml.11'OS a
<l- ceder-se-á, pe o m~mvns
e:o. .3. <
missão .2X'::c ... ~;7r. e os Tespectivos su- escolha, media,nte escrutínio s(>('re~o.
!)le.ntes, qJ.e os sti.'IJ.st.... tuirão em suas/do. Comissão Dil'etol'6.. q1}e l'C ,compõe
faltas <JU im}:.c.t:.T.entos.
' de um Presidente, dOIS Vlce-Pre"

§ 19 J conyoc!lÇ6.o e a díre-ção dos sidentes.c um TroWureiro,
,.
~
a. l!0 mínin10. 3C:~ d:3.aiud3, d2' custo '9nOS d" .>"·eu mand'lto, Pede a pa'a- tra"-'.,"'o ~. ~ .~,~.~.::'o plenária caberãO. '§ l~ O mandato da Coml'~,~a.o Di ...
p~r!l p!l.rWcroar da J'e.spN'~
",;1.U'''''
....... - \
1\
tino Confprr.ncia. N~'2v{'1 DO [11.0 rio vya o D~mlhc.:) R!'l.'Idmr.s. De-l'2l.. 1XI!'9 ~ úJ.rilL.J Pr..:",:ê..:nte dó Grupo e, retora. f,t>rá de dois ant*. C'21'Of'oU( o
1',r~bjmfnt() -da me.sma, Al't, 24 _ A 'iC'~'~['~r ·que o G"1lT"Ú b!'2sileiro .pv-'...". r..B. S1'- ia.!ta nos Vice-Presidentes e Presidência alternadfllllente a um Se ...
Dole,<:<.'cBo' sP1'á COTIs1ituÍ\:1a, obl'i!!ato- a 'Perrn.anência do Senad{l'l" Rui P.a!- ao TE'~·'u.~-.:lro respectivamente. Na na,dor e a 11m Deputado, . • . ô
falta des~.~s n FreSi'dência. será ()Cupa§.!!'i' Quando paro a Pre.<;~denCljl f r
rjampntp, de S""'nadm'e.'" e DeputadO::, 'l:!eiJ'a a testa d:C'·s b'abalhos a.t~ IJ
1
_ I:
ais idoso
eleIto mexubro de uma Cal'a do Con..
Art 25 - A Com~"3,O ExE'Cll'iva de- érmiuo às 'Ore~ent-e l'E"'t'j,<;latura e p:1'o- da~ ';0. o c~,E.C:w.ror qmualqUer mo' tivo, al- gresso.. a. la Vice-presldênria c~b;;>rá.
c:(l;-ã _~~bl'€' B conve!liência de .'iel'em
li A
~. k'~
b
ô
te
i terrT nte da.
!n'i1C3,(I.,="
EE'Cl-et,àl'ios e A~lSf'.~'ÔTf'.s põe, por ês~ m,etivo que s6 a par- gum m nbro da comissão Executiva o rlga.t nanlcn , a. n ~ a
~
pfll"l f)co'up2nhaT'f.'m QS De1€'2:aC'ões, til' da pró-.:ima l~isbh11':\., li. ter ini- deixar d~ fa.zer paxte do Grupo ou outra.
CAPITULO m
f.'l.~~n::lo 3 ... ,·e~"'pe('tjv2..'! intllc.'l.C'õe~ aos do em t.l'Inta e. 11m de janeiro dE' ren:.n.:1ar n() carg{), proceder-se-á a
Da Comissão Executiva
p:'e,~iril''''+o<::: das dl'a<::: Casa.~, do OCn- mil e novec('ntos e sps"sento. e E'ete, nova ele.ção para escolha do seu EU~Tf" >'Oi). ~ 10 _
0:.<::: Secret.ár!,os e Asec.s.sor, salvo • faltarem menos de
Art,
9~
A· Comlssão Execulfva f.. t) ..
,~~;:;:ô;c<; deverfo falar, pelo menos, "JRSSe a vigorar o manrlato de doi" demito meses para () término da leórgão dirigente do Grupo, qu~ lhe
mua d1S linQ.lJas oficiais d.n Uni<ío 2.no;:: pUl'fl n Diretoria, o Que é llpro~ gislatura,
delega sues funções, na. conformi!i3.de
Int~l'n"l"am<'ntar, ~ 21) A Comissão vago por unanimid!lde. S~ndo, P01'§ 39 No caso de faltarem menos
dêste Regimento,
Fxecl'h',\l flrbifrã ao; respecUvas aju- tanto, a.crescentado às di..o::posiçõe.'" de dezoito meses para o término da
Art. 10. A Oomi.c;são E:xecutiv~ â
d~s rl" CiPto Art. 26 - Os membros transit6rfas ~ art,igo $e'?:uinte: "Art, legislatura, o preenchimento '!<> cargo composta de 25 membros, {'Iejto~ l)f'ln
do Gruno. em número nUnca supevago será feito pela Comissao Exe- período de quatro anos. ,1untamf'l1 r e
rior ... cinco, qlle c1R1ieja:r'€'m narlic'i- , .• - O disp.osto no artigo 81', pa- cutiva,
com iO'ual numero de suplentef:. oVP]'"
par d[l rer>re~entacqo d,,,, 8onfprên- l'ágrafo 19• entrará em vigor a p'a,rtir
Art. 41' O Grupo reunir-se-á em vado ~empre qUf possível. o pl'inríplo
eia 011 das Rplmiô?s do Con.<:elhQ co· da leQ'ü'latura a ; dciEl·!'-se em 19 de ses.são plenária pelo meo.,<; duas vêzes da p~·oporê.iona1ida.de da repres('nta~fio
oh-=e1'vadores, :solicitarão a ex- fevereiro 'de 1967". Nada mats haven~ por (lno e deliberará com a presença partidária.
pp';::r~o do credenciai"! . .ficando, p.Qw do a tratar. encerra-se a reunião à.s de um décimo, no minimo, do núme~
Art. 11, A Comissão E:;:f'ctltlvA.
l'ti'l11 Cl'"lt!'nrl'do QUI:' o fariio sem ônus tze horas e trinta minutos e, para ro total de seus n.embros, desprezada será constituída de SClL"lCCrep f' n~[l1t ..
prtl'rr o G1'1l'CÔ, f1ozando 1-:õment~ d3'" const.aor. eu, A. 'Lazar,l! Guedes, Se~ 6 fração,
~
. ,
~
t'ldQ<:::, de pl'efE'1'f>nc 1:l OllP h,:·tiam nrrr ..
rf''1'21in.s cont:ec1'it1.<ls às repre,,~nta,:,õ!"<; cref:fll'io GETal. lavrei a nl'Psente ata,
Art. 5Q A__ seSSQ?S plE'l1D.na::: serao t.'cip9.do de O'-"('Q'P/'á"1 tI-- r'1nfp~i·,,>:,'''~
~o P,'·:'sil Dr, Fx'erior, Art, 27 - O, qUf' ,o:el'á as.",inada pe1..0 Senhor Fr€si-. convocada" P?]o ~l'e.~identf'. a ,reque- /,)11 crestado l'eleva.ntes '>tryiças fiO
prf'.<'~~e:nte doe D:;legnção a confcl'ên-l dente,
6;.
1rilJ}:c}1to da COalIssa!,) Executml, ou 1 Gruj8. ,~
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Art. 12. Os membros natOs terão gues COmO suprimento. e de outrasj terpat1améutar. a comÜ;sâo Ex-ec~t.i. ·áderid.o~ na. forma do Esta tubo 4"
direi.to a vot-o nas deIibel"ações da l·endas eventuais provenientes de do~ va, em sessão convocada. (~pecla.-l~ Uniã.o Interparlamenta.r.
ComiSsão Executiva, beme- como nativo.lj, cont,ribuições e legados;.
men~e para êsse fim, cornunica'rá aos
Art. ,29. A composição das delega.-Quando dela não fizerem parte, 00
XIII _. al'bitrar qualquer espcCie preSldentes das duas Casas do Con.. cões que deverão participar da.; reu~ i
membros permanentes do Conselho de provento, gratificações oU remu- gresso a.. escolha da metade tios i-p.... ni6es ou conferências dos Grupas ReImerpal"lamentar.
neração, ajudas de cus~o ou de re~ tegrantes de cada Delegação, càben~ gionais l·egel' ... s~~á pelos artigos 21 e
Ar~, 13. A COlU-Lssão E:-::ecutiva presentacão, n. cargo do Grupo bra- do' às lideranças partidárias a indi.. 27 dêste Hegimento e seu.s pal'ágral'euUlr-,:5e-á O1'dinàriamente 't!nltt vez sileiro;
cação, em lista tl'iplice. dos demais foo.
,I
por mes e, ext1'3-Otdinà.riamente por
XIV _ autorizar as d~lpesas do membros.
'l:íTULO
IV
c~nvocação do PresIdente ou a l'~que-:. Grupo, mediante recibo de quitação;
§ 2'1 A escolha dos membros indi~
1'll11ento de. pelo menos, um lêl'ço dos
:Xv --,-. aprovRl·, anualmt1nte, o Orça~ cados pela Comissão E]{ecuHva será
Da Secretaria Geral
seus membros efetivos.
mento da Rf'cei~ e Despesa;
feita tel1dO em vista os serviços
CapítUlo I
.P~nigrafo único: As reuniões o1'diXVI -- ~ubme,t_er à al?r~vaçã{). <lo prestados ao Grupo brasileiro e à
nanas e extrao~'dmari3S da Comissão Grupo, em reum30 plenarIa, ate dez Uniã-o lnterparlamentar, as teses es~
.Art. 30. Os serviços administl'atl·
Executiva. serão Sempre alt'lnciad'3s de mai9 de cada ano. o r~latório de critas, a as.':iiduídade às reuniões do vos serão executa{ios sob li direção
n.o Diário do Congl'e.s.so Nacional, com .suas atIvidades e a prestaçao de cOl1- Grupo hra.sUeiro e da Comis~ã{) 'E.."'e~ do~ Secretário Geral do Grupo.
nnte e quatro horas de atencedên- t.as das despesas reanzadas no ano cutiva.
'
Art. 31: O Secre.tário Geral de~
cir., designação de local e hora, ~al~ anterior, acompanhadl.ls de dCl;umen~
§ 39 São memhros nat-os das Delesignado prestará serviçQS ao ,Grupo
vo as convocadas em reunião, que in~ t ' j e balancetes:
ga~ões, além dos repre!>~ntantes per~
brasileiro sem prejuizo de suas fuudepe~ld~m de anú:pcio, mas serão ~oXVII _ decidir sôbre oi: casos omis- manentes no Conselho Intierpar1a~ ções no legiSlativo,
1l!UJ:llCR da,5, pOr telegl'ama
o~ aVlS'ó t 3m; dêsie Regimento, aplicando
os mentar, o Pl'esidente e o vice-presiCapitulo II
p,o,ocolado, aos~ membros entao ~~u- di.sposít.ivos 'dos Estahfto..'l da União dente <lo Grupo ,brasileiro.
s:ntcs ~ con~tat'~o de ata da ré~nlao Interpal'lamentar;"
Art. 22. O númeró de componenD(ts atribuições
B.:, q~~1!) serao 19lH\Jmente p~ibhca-das
XVIII _ manter arquivo e biblio_ tas da Delegaçã-O será fl-xado pela
Art. 32. Compete' ao secretário
no Dl~ríí? do Congt'esso NaCIonal, ( tec _ pertencentes' ao Grupo hrasileiro' Comissão Executiva, dentro das pos~
p~'.ef~renCla no p:'a'-:!o de quarenta e
gIX _ colaborar com o poder Exe~ sibilidades orcamentária.') do Grupo. Geral orgn,nizal' e düigir 00 servi...
Olt? horas.
clItivo; .
pal'áKrafo Ú.nico, O número de ços administraLivo.s do Grupo, prQ::o;t
Art.. 14. A Comissão Executiva de~
XX -:-- sugerir,~ temas à Comi,>são membros de cada Delegação será, no mover as reuniões plenárias e da Co..
Executiva e secretariá-las}
liberará .p0~' maioria de votos, presen- E,xecl1tlVa. da ,Pt:I1ao Interp~:la!~lental', máximo, ig,ual ao de votos atribuí- missão
te a m.:UOl'la absoluta dos 'seus mem- Visando as p 1oxlm3s ConfelenCias ln- dos' ao Brasil nas CollCerências In- correspOnder-Se com a Secretaria da
União, mantendo um contato p.el'"
bro5 salvo quanto à aprovaçâo .,.da terparlamentarc;,s;:
' . terparlamentare.s,
aUi que independerá de quorW-ll,
XXI prOVidenCIar a elahoraça-o
Art. z3. Os ccmponerites da Dele~ manente e constante, velar pelos do ..
.Art., 15, A Comi':isão
Executiva das tes~s a serem apl'esent?--d!ls peras gação' (:ontl'i')uirão para o Grupo cumentas e arquivos, e tomar tôdas
além das a.'ribuiçõ'i's con::;;ignadas em Delegac;oes do Gl'U~O ?1'aSlleno con- com uma quota. individu-al 'col'l'e-.'i- as providências que se tornarem neoutras d!sposições re'5imentais ou' de~ cOlT~ntes às Co~!~renClas .1ntel'parla- pemdente a, no mínimo, 3% da aju- cessárias para- o bom funcionamento
las impIicitamLnte .re&'ülanl'~ COlll- I menlal'e,<:; e reUlllO~S do conselho In- da de custo al'bitra,da 'para partici~ das atividades do Grupo.
pete:
'
' j lerpadarnent.ar;.
P~l' da 'respectiva. conferência, pa~
Art. 33. Compete aos Soecretári-os
~
XXIT - pt'Ovidenclar emendas aos gá,vel no ato do recebimento da designados para acompanhar as Deg
,r - Orgul1lzar 'o' pro . rama das atí-f,prOjetos de resoluçãõ aprecia-dos pe- mesma. .
legações, secretariar as ComiS3ões de
vlctades do ~rup~;
las, COnferências Interpa.rlamentar~s.
Art. 24. A Delegação- sesá constituí- ESCudo, preparar as traduções, cópja.~'
U - , proVidencmr, anualmente
a
'..,
'.
da, obrigatoriamente, de senadores e e organização dos trabalhos a. serem
-inclusão no Orcamen~o .la União' das
CapItulo IV
Deputados.
apresentado.'J na Conferência, assesYel'ua;s ~e~tinadas ,~o pagan}Ento da. Dàs comissões de Estud-o e Especiais
Art. 25. A -.. COmissã.o Executiva sorar os Delegados, romando tôdas
c{JutnhUlçao à Ulllfl,Q I'nter\.Lrlamen~
, , ,
. _
'
decidirá sôbre a convet1iência de se- â.s providências relativamente à viatal' pára as suas d.e~pesas: ,
Art. 16. Areryl da~ qOffilssoes, ~lre- rem indicados secretári Qs e &sessôIII - pr~videnciar a constituição tora, e _ EXec~ltIva, ci,erao CO.~'~ltUldas res para acompanharem as, Delega~ gem, reserva.s de passagens e ~co ..
hotéis etc, e· assistit'
das Del,egaçoêS que deverão partici- C0I!lI,ssoes de Estu<;l? e Comlssoes Es~ cões; fazendo as respectivas. índica. modações
reuniões que se realizarem no -de~
pa.r das Oonferência's da União,' In· peC 131s.
.
' _
êões aos Pr~idenks da~-- duas casas às
correr da Conferência, coligindo os
terp.al'lamental', Reuniões- do Conse- . _Art. 17. as, Com1ssoes de Es~utlo do Congresso.
dados
nece1;Sários à elabora_cão do
lho Interpa:'lame-nt,ar e das Comissqcs mcu!?be exa,~llnal' as teses clesttllne Sllbconüs.sões da 'União In~rp9:rla. das ,as reUUloes do Conselho Inter~
§ 19 Os' Secretários e Asses.sóres relatório a ser apresentado pela Demental'· '
parlamerltar ; bem comO oferecer -deverão falar, pelo rpenos, uma das legaçãO, após o seu regressq.
emendas' 'aoS Projeto,:;. de' RE-solução 'línguas oficiais da Uni,ãu Interpar1a1 "
TíTULO V
n· - propor, em sessão .plenária discut,idos nas Conferências Intel'par- mental"
do G!'l1PO, a aprovação ~os votos. re- lamentares.
§ 2Q A Comissão Ex~cutiva arbiDísposi(,'ões Transitórias
mluçoes e ~ r~comendaçoes ,adotadas
Farágrafo' 'único, As Comissões de trará as respectivas ajudas ne cu~to,
Art. 34. Aprovado o presente Rena~ Co-nJerenclas ou no Conselho 111- Estudo concluirão indicando as teses
Art. 26. Os membro.:; no Grupo,
terparlamentar e,'as medidas a serem que 'serão .pel'filhada.<; -pela Delega- em númeri'o superior .\1 cinco. que gimento a Comissjio ,Executiva reuaàot.2da~ n~ sent.ldo de serem as mes~ ção do Grupo e os Helatores )ncum- nesejarem participar da. repre::;enta- IDl'-se-á, dentro de 15 di~s, para.
ma.s cun:lOrldas; ,tanto quan!o_ possi- bidos da: sl1stentaQão de cada uma, ção da Conferência ou das reuniões prencher, medU:-H'lte ('\l'~;:-a0, as va·
vel, -p-m' ,mf.ermrdlo de .uma açao par-, Art. 18 . •4.5' Conüs-~xes • eSDeciai~ do COl1selho, como observapOl'es, 50- gas exi:slentet;.'
Art. 35. O disp{lSlo no ,s.r't:go 8(>,
latn~ntal' ou governamental;
.. serãQ desigpadas pelo Presidente. do J:cital'ãn a €Xpoojç::i.o ~lB cl'lXlenciai.s,
pal'ágl'afo 1~. entrará elll vigor a
V - rea\izal' 's propaganda entre Grupo ou p~la. Con:is.<;;ão ~ec~tlVa, ficando, porém, entendido que o fa~' partir da legislatura a iniciar-se em
os membros do Pal'lamento, a fim de para detet'l1unado fIm, extmgumdo- râo sem ônus para o Cn1p'o, gozan, 1'1 de fevereil'O de 1967.
obter a sua adesão ao Grupo e a co~ .se quando preenchido o .objetivo pata :1b s(J1l1ente das
l:,egll.E"s cOl1-cedidas
Art, 36, Uev.of!;am-se as díspost~
la110lfl.ção na11 s~as ativldad'.;s~
;0 qual foralU criadas
às repl'e.sentações do Brasil no exções em cont.rál'io.
VI - propOr ml)difi~ações d~ ~egi:
Al't. 19, Na" constitu:ção das Go- tel.'ior.
.
de 1964.
de
Brasília, ern
men10 ~~tel'no, ~" sei e mapr eC.lada" miisões, assegurar~se-á, quanto pOsArt, 27. O President~ de Delega~
em rellhIao ?lenalIa do Grupo,
sível, a representação
proporcional ção a conferências' ~pr{\sent!lrá, .logo
<Dias 6, 7, 9,· 10 •
VI! _ enviar à. Secretaria da 'União dos partidOS.
regresse, relatório pas ocorrências ali
Inté1'Tmrlamentar, antes de 31 doe marArt, 20. O Grupo poderá' consti- verificadas, com as sugestões conve- -~--_.---~-------,
nientes
cOllseqüenle ' adoção das
ASSOCIAÇÃO
(O ,d-e cada ano, o relatório das 9,Jti- tl1h'~se em Comissão Geral para
o medidasà legisativas.
·vidade.s do Grupo do ano decorrido estudo de qua-1quer assunto ou outro
parágrMo único. DÉ$se relatório
INTERPARLAMENTAR
DO
e a lista de s"el\'S, memb~'os:
fim delerininado, a requerimento de deverão constar. obl'!gat4riamenLe, os
VIrr - supenntender OS sel'vi~os um têl'ço dos seus membros.
têrmos de comparecimento dos deTURISMO
,Qdnünistl'ativos do Grupo; ,
IX _ designar o Secretário d-O GruCapítulo V
legados às reuniões tia, Conferência,
"GlrU'l~O BRASILEIRO"
D"" Delegaco-es
para. conhecimento do (}rupO.
,
P o brasileiro; bem como aprova.r o
«-0.>.
TíTULO In
'De ordem d'O Sr,. Pre.sident.e fiCíl
quadro de s.ervidores administrs-tivos,
cOnV'JCftd1. uma l'eun~ã{) da Comi.<;.
com as espectivas gl'J.t.ifica.ções;
Art. 21. A Delegação que deverá
Dos Grup.os 'Re.gionais
t·
d
ô d
I
X _ autorizar o contrat-o de sel'Vi- participar de reuniões da uniã-O Insão Execu 1\'3., e ae r o COlU a ~.
ços h!;cnicos ou admini.strativos con-' terpa:damentaI' será designada pela
Cf!-pítulo I
tra "a" it.Plll 11 do artigo 6\1, quart.a~
P resI'd"encia d as duas C asas do 'Co-n- ~
lena, dia 5 1 dod COlrente
veniE'n:es;.,.
Da Composição
C .~,,- mês,
d às I
xr _ designar os r-epl'esentnnt€s· r>;resso 'Nacional. pelo menos sessent~"
.
I~oras. n!l S~ a
a ~Inb~ao e Ju.:;;.
d-a Grupo bra~ileiro no ccnselho 1n- dia- ante." de sua rea.lização.
Art. 28, São ót'gãos l1:1tegrantes do fIca do S2nado FedeuL
terna1.'la.mentar:
~ lI) No intel'ê~f;e de assegurar a' G"upo hr~:,'lelH~", <1'< enh:1cl{lcS 1f'2:?-, B:ll~ll."'t, 3 ele rnal'CO doe 196-\. XII - dispor dt,s dotaGões vo<adasl f'()."j-~nu~rI8de de 9.t',ão do Grupo b1'9- 1}al;;; ccnstituidM; de dOis, ou 111alS I ,11ulo José "/ê"tJU!!, >sef~etat1o-_Ge
pt'lo COn!;TeSSO, que lhe 'serão el1~re- sUeiro nos trabalhOS da Uni~ In-, Grupos .nacionais, a que ele tenham traI.
W
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b) submeter pessoa sob sua guaroo ou castê.d:a a V!!xam€ O:.l. a cor,..';trang.im.ento não a:lltoriZado em lei;
C) deix».T de comurucar. imediatamente, tW ju~z co:npeteute a p:"l",9.0
ou detenção de qualquer pessoa:
•
4) d-eiJuu' o Juiz ordêu<U' o relaxamento de prisã-o ou detençã:o ilegaJ,
Q.ue lhe seja eomunicaàn:
e) le.·ar à. pl'L"Âo e nela. deter quem quer Que se proJXInha a p:"e::;l,ar
'f1ança., peruütJ.àa, em lei:
/) çobrar O carcereira ou agente de autoridade' po11eial eatcera.gem.
custas. emGlumentos ou qualquer outra despesa.• desde que a CObrança nt.o
tenha apoio em. lei, quer qua·nto à espécIe, quer quanto ao seu valor;
.
O} recusar o carcereiro ou agente de autoridade polic"la! recibo de im-

SR. PRESIDENTE:

A lista de presença aCUSa o comparecimento de l' Srs. Senadwes. fia,'endo número regimental. decla!'o
.PRESIDtt\CIA DOS ,SRS. .TOA- - aberta a. sessão.

<lUIM PARENTE

E

A3 14 horas

•

SENA.

e.eha.m.-t;e

"DALBERTO

SO

Vai ser lida a ata..
o 91'. 2° Secretário procede à
leitura da .atada se;são ""rujO\',

mInutos

y.weutes os STB. Se-

nadores:
Adolberto Seno
José Oulomard
Vivaldo Lima
"OO4uim P""enlf
\l)\x-lluit Rosado
Walfredo Ourgel
1Erm!r:!o de Mora••
Leil<> Neto
;lIo)'Slo de carvalho
Josaph&t MArl!lho
\f>Ul'élio Vi=a,
Pedro LudO<!co
PJlnto Mül;.,.
- ~eu Bornhausen
AntoIlio Carl<ls
l)&nle1 Krl'.ger
Mero de SI.

-QUe ; apro-vada ,se."l1

te

debates.

O sri l0 Secretário lê o seguIn.

portâncIa

Oficio do
,da Cã.m",·a

Sr~

dOs

primeir() Secretilrto
Depuiadoo, de 4 do

-N9 329 _ COffilU1ica haver aquela
Casa aprovado emenda do Senado ao
Projeto <1. Lei n' 1.221-E-S6 na Câmara, e .n~ 32-61 no senfLdo. ,que cria
o Couse1ho de Defesa dos. Direitos
da Pessoa HUl'l:lS-'1R, prOpoSição Clue

Art. 50 C01.w.dera...se

a)
b)

I

29 A sançáQ -Civil. caso não .seja po,:;sívef fixa-r o VhlOr do di"::llO, r;)n.
sLstirã. no pagamento ao autor de uma lUdenizaçâo de qmnhentos ,a dej
mp Cl'uzelro.s.
:§ 3\'1 A sanção penal serã. e.p:ic.ad!l. de acôrdo com üs f('T-flS dos art:gos
42 a 56 do Código Penal e- c,onsistirá em:
Q) mult$. de cem 'a cinco nlil cruzeiros,:
b) deteng.® por dê,z diru; a seis meses;
C) perda 'do cargo e a inabilitação pal'a o ex.errício de qun :Çj'Jfr ou 'ra
função pública por prazo até três anos,
J 4,9 _>\$ penas preYj.s~,,:; no pa.l'âgrafo -anterjor po-à:>r:o ser ap:lcadas

DE nEPnESENTAçin I o

Art. 1-9. O direito de represe:nta~ e o proce~o de rcspOnsLtb11ida~e
t.dministrativa civil e penal, contra B-.s autoridades que, no exercício de
lII&a funçÕ<B, .cometerem abu.s<>S, sã<> reglllados peJa pr..ente lei.
Art. :2.9 O d4'cito de l'epresentaçAQ será exercldo por meio de tletição:
fl) 6ir\giúa It autoridade superior que tiver competênc!.. legal par..
ap!klaa'. à Rlltoridade civil ou militar 'culpada, ,6 respetltiva ~nção:
1» dJrlglda ao órgão do Ministério PJll>Ilco <lue tiver oompotêw:ia para
t:Dlo1a.r proc90...crlme contra a autorlda,de DUlpa-da.
,
parágra.fo 1'inico. A repr.esentação será feita em dua.s vIas e cOnterá. a
JXp!l>lçlio !lo lato comtltut!vo da· jlbuso ae autoridade
tf>da.
1!Uall
ItircunstDnc1as. a qualif1caQão do .a.çusado e o rol de testemunhas no mãItlmo de tl.'t'~" se .as houver.
'
Art. 3' Constitui abUBO de auto';!dade qualquer o.l.o,'tado:
#) 11 lIbe.rdade de locomoçli<>;
~) à lJiviolabilldade do·dom!cIlIo·
!> ao sigilo da correspondência; •
~) 11 llberdade de conscIência e de cre:oça,

.

C!

f) demh;sã.o, a b~'1l do serviço público,

() C<>ngr""", N aclonel <!<ereta:

ao livre exercício do culto religlO6o'

ad:t"ertêncie.:
repreensão;

§

'PROCESSO· DE RESPONS.-\BILIDAVE "DMJ'NlSl'RA'l'IVA. ,CIVIL' E PEN/..L. NDe CASOS
DE A'CUS() DE J.V'IORID-!.DE.

t)

lei. quem CJierce

e) demiSsão;

(N' 95Z-C, DE 1956, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS)

fl 11 llberdade de ....ocloçllo·

d~.sta

c) suspensão do cargo, Junção ou posro por prazc C1e c1!1co a cento
o!tellt.a dias. com perda de vencimentos e vantagens;
(1) de.stituiçãO de tunçã,o;
,

Projeto de Lei da Câmara Nq -11, de 1964

.um

para. a.s efeitos

tramitàrmmente e ,sem remunere.çào.
Al"t. 69 O abuso de autoridade ,sujeitará o seu autol' à sancão adminit:: ..
trat!v.a- ci Vil e penal..
f 19 A sançál) a.!L'Uintstratlva será aplicada :de a-cüt'oo CO::l1 a g:avid$,df
do abuso cmnetido -e consistirá. ~:

Gficto n' ~30. da Sr. Pri!llclro SeereM.rl0 da. 'Câmara, dos DePuta..(l~,
de 4 do mês em curso, .e.p~éntan<lo
à, re~são do Senado, a seguinte pl'()-..
posl_.

o 'DmITo

lluto-rida.de~

ea.rgo, e!UJlrêgo ou fu.c.çáQ púbJ1::a. de natu.reza civil, ou milita.r. ainda que

fOI enca.mlnha.dtt à ,sa.nÇ!:O.

RtG"CU

a titulo de cal'ceragem. custas, emolumelltos ou de

.eia legt<l.

mês em curso:

- (1'll

receb~da

qualquer outra despesa.;
.
h) o at.o lesivo da. honra ou do patrimônio de pessoa. natural Q:l lurf.
&<:.1, qua-lldo praticado COm abnso ou desvio je poder ou. seUl compe.ên.

autônoma 'Ou 'c.:mullativame.c.te.

a.

I 5.9 Quando o abuso rÓI' cQIDetido -por agetlt.e de aul--or;d~de pol cia.I.
ch11 ou m1lit'ar. de .qua.1qUe..' c1!iikgoria. poderá ser c')minf,-::~ o pena aat.ônOma. Ou aC'.!'6S6.t'ia. de nã.o !,Kl-dE'l' o acusado uercer flli.~õe.s de na t ClE'l31
policial ou mmtar: no mun!cípio ,da cu'pa, por pr(l,zo de llm a cinco anos.
Art. 1'[(1 Recehlda a representação em gue fôl' solicitad:l a aplicação de
~an .. âo admin1Stratlva, a autorjdad~ civil ÇJJ milita.r c,j!llpetcnte detenni.
Dará, a. tnstaUraçãO de inquérito po'.U'll ap'Órar 9 fato.
I 19 O inqUérito administrativo obedeceJ:á às normas estabplecidas ntt,"
lels m-unlclpnis, estaduais ou Nderais. Cl'l(is Ou >nnaares, ti'J:e e5tabe:e~nm
o respectivo processo.
.
§ 2° Não existindo no munlcipio. no Estad·~, ou na legis!ação mi1it<~r
normas reguladoras do inquérito administratl'·o sPI'ío ap~ada.s, .ii:"1Jleti ..
vamen-tf. a:; diSposi.çães dos ar:.". '219 a 225 da Lei nl! 1. ";'1"1 ,d2 28 de novC'm"
liro de 1952 (Estatuto dos Funcl-::nári'JS P-:11;)li~ 0-"1" da On:áo)
A 3'" O processo e.dmlnist-raUvo não pode!0.ú ser s')o!·-e.-.~aào para o 1hn
de aguardar a decl.sã.o da ação penal ou civil.
Art. 8Ç1 A sanção apI1ca.rta será anotadn na flchn í'tncj~naJ -da (IUL...·t1o

'
I

' _.
dade .civil ou militar.
.>.
,) aos dtreltog e garantias legaIS a.sseGuradOs a.o exercício do voto;
Art, 9,9 Simultâ.neamente C(l:tJ I1 rE'pre,::entat;'ã-o dirilfda à autor!d:1~-e
,;) ao db:elt. de r.eun!ão;
edmfnl-r;trativa cu indept'l1den</'tQente de'!), pOderá ~er prO:--!lovida. pela
1) • Jm01Ulllldade -1Ist.& do .IndivIdUO.
'• • 'VfUma dQ ahuso, [l. -respon-sabiUóS-:it:' crvl.1 ou -pena) 0'1 f!':nuas. da autorj ..
pt. 4·' .llonm;ltUi.~ 4.buso de aut01'!dade~
..
dade culpada.
'.
(' ,,) ordena.r ou executar Itled.!d.a prIva.tiva da l1bel'~age iJldlyidL1~ 3~
Art. 10. M ações cIvis e penais se:~. autôl1!;rna,~, não havendo nenhu_
" l'OI'Iltal!dll.d~ )ega!6 OU c~ Mll.'iO I!t pOam,y' -'. . _llIâ lnlluênci<l de 'fi1 julgad.il sõbre o outl.".

·1·

~,

•

..

-
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Art. 11. A ação civil serão :fplicáyeis 85 normas do Código do Pro~
cesw Civil,
Al't.12. A ação penal será l1iciada, independentemente de inquérito
policial ou justificação, por denúncia do Ministério Público, instrní<la com
a representação da vitima do abuso.
.
Art. 13. Apre.sen~a<l.a Qo Ministério Público a representação da vítima,
aquele. no pra.zo de qua,reuta e oito horas, denunciará o réu, desde que c
fato nftl'l'ado constitua abuso de autoridade, ,e requererá ao Juiz a sua
citação, e, bem assim, a designação de audiência de instrução e julgamento,
~ lQ A denúncia do Ministério Público será a.presentada em dUê:s via.<;.
Art.' 14. Se a ato ou Jato constitutivo do abuso de au.oridade houve~
deixado vestígios
ofendido ou o acusado poderá:
aO) prom~ver a· comprovação da existência de tais vestígios, pór meio
de duas testemunhas qualificadas;
b) requerer ao Juiz, até setenta e duas horas antes da audiência de
instl'umento e julgamento, a designação de um perito para fazer as verificações necessárias,
.
~ lI? O- perito ou as testemunhas farão o fo;eu relatório e prestarão seus
depOimentos verbalmente, ou o apresentarão por escl'ito, querendo, na
audiência de il1.5tl'ução e julgamento.
.
~ 2Q No caso previsto na Jet.:i"a fi dêste artigo e. representaçã.o poderã
con.er a indicação de mais duas ·... este:rnunhas. '

o

Art. 15. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de

~presentar

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
NACIONAL
,
DUUlTOh

~LEERTO

CHEPE 00 SERViÇO DEl' PUBI..IC~ÇOES

c ..... ,.a

MURILO FERREIRA AL VES

FLORIANO GUIMARÃES

DA

saç.l.o

O. IU.fU,Ç,lO

DIÁR.IO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

Impruso na' o1ic!nl' cio Departamento de 'mpren ••

~,c'Qnal

BRASiLIA

ASSINATURAS
REPARTiÇõES E PAJ\TICULARES

a de-

FUNCIOIURIOS

Capital e Interior

nünc:0. requerer o a.rquivamento da f€presentação, o Juiz, no caso de con-

.

Capital

I

Jnteri~~.

sIderar improcedentes Bs razões invocadas, fará rem-essa de reprerentação Semestre •••••••••••
ao Procurador Geral e êste cferecera a denúncia, ou designará outro órgão
di) Ministé,io Público para oferecê-la ou insistirá no arquivamento, aG ln.
'
:Qual só então deverá O Juiz atender.

Cr$

96.00 Ano ••••••••••••••••

pl'R70 fixac:o nest{\ lei, será admitida ação privada. O órgão do Mini2tério
Público poderã, porém, adi'ar a Queixa, repudiá-la e oferecer- denúncia

lno ...... ".

Cr$

..•.•••••.......

parte pl'lncipal.

- Excetuadas as .para o exterior, qúa serão s9Dlpre anu.a~s. a.
assmaturas poder ...se-ão tomar, em qualquer época, põr leis meses

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

.

EXlerio·r

Art. 16. Se órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia. no

e intervir em todo~ os têrmoE do processo, interpor reCursos e,
a todo tfm~, no caso de neglígêncir.. do querelante, retomar a ação como

Semestre ,"',"',"

01 • • • • • • • • • •

Art. 17. Recebidos os autos, o Juiz, dentro do prazo de qua.renta e oito
horas, preferirá derpacho, recebendo ou rejeitando a denúncia,
1.9 No despacho em que receber a denúncia, o Juiz designarã, desde
Lc'J, d'a e hora pa,ra (t aU,diência de instrução e julgamento, que deverá Eer
l'ea!i'>9d.8, improrrogàvelmente. dentro de cinco dias.
_ ~ 29 A· citação do réu para ~e ver processar, até ju:gamentn final. e
pP.lr. comparecer à audiência de instrução e julgamento, será feita por
manà:::dJ Slis.cinto que, será acompanhado da segunda via da representação e da denuncia.
A:>t. 18, A~ te.!'temunhas de acusação e defeEa podel'ão ser apresentada.s
em Jul:w. 1Ud.spendentemente de fntimaç.ãQ..
parágrafo único. Não setão deferidos pedidos de precatória para a·
a.ud:ência ou a intimação de· te~temunhas ou, salvo o c,aso previsto no
artj~o H, letra "b", requerimeptos_ para a realização de diligências: perícias
ou exr.mes. a não ser que o Juiz, em d,e:;;plcho motiv.ado, considere indi,spensáveis tais providências,

*

l'.rt. 19.' A hOra marcada: o Juiz mandará que o porteiro dos auditórios
ou o oficial de justça d~clare aberta Q. audlêpcia, apregcuudo· ~m 3eguida
o réu, a.~ testemunh.a-s, o perito, o .representante do Ministério Público Ou
o a-d1,'{}'2ado que_ tenha subscrito a ~queixa e o advogado 'O~ defensor do réu:
Paráz:-flfo único. A audiência somente l.leixarâ de ·realizar-se se ausente c. Juiz.
.
Art. 200, Se até meia hora depois da hOTa marcada o ·Juiz não houver
c6n~parecIdo. os/pr.esentcs p:derão retirar-se, devendo o ocorrido constal do
livro de têrmos de' audiéncia. .
•.
Art. 21, A audiência 'de instrução e julgamento será públíoa, se contJ'ànamente n:;o dispuser o Juiz, e reallzar-·'e-á em dia útil, entre dez n{})
e dezoito (8), horas, na sede do Juizo ou, excepcionaln'H.$~, no l.ccal que
.
. o Juiz designar.
\
Art. 22. Aberta a audIência o Juiz fará- a qualificação e o interrogA.
Mdo do réu, se eEtiver presente.
Parágrafo único. Não· comparecendo o réü nem seu adyogado, o' Juiz
nomeará imediatamente defer..wr para' funcionar na aUdiênci,a e nos' ulteriores têrmos do pl'oceeso.
Art. 23. Depois de ouvidas as testemunhas e o perito, o Juiz darã
e. pa:avra .sucessivamente, ao Ministério Público ou ao advogado que houver
subSCrito a queixa e ao. 'advogado ou defensor do reu, pelo prazo de quinze
lIlinutos para cada wn, prorrogãvel par mais dez (lO). a critério do Juiz.
Al't. 24.. Encerrado o debate, o J'1iz pfoferirã. imediatamente Q sentença,
.
. Art. 25. ~ o~orrido na audiêncla o escrivão l.a.vrarã no livro próprio,
dl.tado pelo JUIZ, têttnos que conterá, em reswno, os depoimentos e as a!eg~çõe.'5 da a.cusaçãJ() e da defesa~ os requerimentos e, por exteI1.SQ, o.s despach.os e a sentença.
Art. 26, Subscreverão o têrmo o Juiz, o representante do MinistériO
Público ou o advogado que houvl:'.f subscrito a queixa, o advoga.do ou
defensor, do l·éu e o escrivãO.
Art. 27. Nas com.arcas onde os meios de tran.::porte forem dificeis e não
permitirem a observân-cía dos prazos fíxados nesta ·lei o juiz poderá au~
mentá-los, sempre motivtldamente, até o d ô b r o . '
..
Art. 28', NOs casos omissos, serão aplicáveis as normas do Código ·de
Processo Penal, sempre· que compatíveis com o sistema de instrução e
julgamento regulado por est&. le!;
_
.

_-r~'

39,00

Cr$

76,00

Cr$

108,00

\

ou um ano.

-

.

.

A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados d.

esclarecimentos quanto '6. sua aplil:;ação, solicitam'!! 'dêem prele.rAncia
à remessa por meio de cheque ou vale postal, emitidos a favor do
TlIIsoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os .suplementos IAs edições dos órgã~s oficiais seria fornecidos
aos: assinantes sômente mediante solicitação.
-o
- O custo do número atrasado serA acrescido de Cr$ OJ10 I, por
exercício decorrido, cohrar.se-ão mais Cr$ 0.50.
~

Ofício n Q 697. de 10 de dezembro de
1963, do SecretáriO Geral de. t~Undação Brasil Central _ Pede providências a fim de ser credenciado' junto
ao Senado o Dl'. Antônio Homero L:lgo, Assessor Parlamentar da' mesma
Fundação, nos seguintes têrmos:
OFICIO 697 . BRASIL CENTRAL
'Brasília, 10 de dezembro de 1963_
Senhor SecretáriO:
.
Tenho e. honra ·de
dirigir-me a
Vossa Excelência, para solicitar 3..'>
providêm'1S de praxe destinadas a
credenciar, junto e, essa Casa o Dr.
AntônjO Romero lAlgo, Assessor Par
lamentQr da Fundação Brasil Centra1.~
.
Antecipo meUs agradecíment.os
e,
neste ensejo renovo a VO&"la Ex.celên~
eia protestos de estima e elevado
apreço. - Antônio Graia de Carvalho, Secretârio Geral.
TELEGRAMA

Presidente SenadO· Federal
13rasília - DF.
De Pôrto Alegre - RS - 3.3.6·4.
. Tenho honra comunjcar Vossa Excelência haver dirigido hOje Excelentissimo 8enhór Presidente Repú~
blica seguinte telegrama: F'eder!\çoã
Associacões Rurais Rio Gr.:mde
do
Sul, sentido gravidade situQção nacional, vem ·trazer Vossência seu
veemente a}:êlo sentido não seja promulgado Decreto
laboradO SUPRA
nos termos publicados, ~ste Estado
teria, quase todo seu t.erritório pràticamente atingido trazendo profundas
perturbações vida rural :á frequentemente agitada por elementos irresParágrafo único. Das decisões, despaoi1M e sentenças, cÇjberão o.s re- ponsáveis que ef<tão promovendo .jnvasões. propired{ldes privadas. ProiecurSOs e apelações previstas no Código dé processo penal.
to SUPRA. estimulara sem dÚVida. êsses a ten oodos laém de trazer Sérios
Art. 29. :Revogam-se as dU;rpOSiçõ~~ftm ~ontrá.rio.
entraves transações
imóv~is rurais
A Ccrmissão de Constit;«çit.o e Justiça.
atingido.s cujos proprietários não po~
,

,

Cr$

Exterior

m;'~tlfutiva

,-

GItR ......

DE BRITO PEREIRA

derãQ sequer realizar mell10rias te..
merosos
futuros
desBlPrc;Jrie.ções ..
Maioria elementos utilizados essas in.
vasões de terras ·e composta_ de pseu..
do agricultores comandados por conheCidos. agitadores comunistas le.mentà.velmente estimul'íldos e estipendiados J:,oQr órgãos oficie.is ou oficiosos do Govêrno Federal que estie
aguardando promUlgação' Decreto refendo para. promoç~o invasões gene.
ralizadas nas faixas declaradas
de
utilidade social. kso dará. margem a
justa.,« reações por parte dos proprietârios que estão dispostos defender
de qualqu!?,r ma.neiroa seus legitimOl
direitos. -Reit.eramos nossas constan.. ·
tes manifestaçõ~,! favor reforma
agrárja dentro p.ostulados demr\cracta.
cristã a QU'.ll venha prefêerntemente
atender milhares pequenos proprietâ..
rios rurais que não podem aprovei"
t.ar .suas tenas Por ntIta. recursos &
de qualquer ~ assistência. Ruralistas
güllcho."l desejam tranqjuiJidade para
pqder prodUZir cada vez mais e me..
lhor ma~ sentem se no "dever de rui..
\'ertir que defenderão intransigente_
mente os direito~ que lhes são asse..
~urados pela Constituic;ão do pais llor
ISSO esperam. qeu eminente Che!&
N'a()ão não promuI~ue, insidioso DEl.;.
ereto, que Ftem dUVida' abrirá QIl,mi ..
nho tY.lra as agitações nreconizadáa
po~ um -grupo màus br<lsileil'o.,;. Respe1tosas suadacõf's. _ OSCllr Carneiro da Fontoura, Presidente FARSUL.
TEL~G~RA~fA
De Goiânia GO 942 128 30 17~CO
; ~resldente senago Federal
Br.asili6. DF
30.1.64

NR 57 - Em,·nome As'sêmbéia ~
gislativa .Goiás venho presença Vossência. a fim solicitar, todo empenho.
imediata.s
prOVidências essa· casa
Congresso sentid,Q socorrer POPU!~~

\

\
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tre, se não representava a condição a. examinar e emitir parecer s-bbre o co:1ve..t.!.ências partid.árias e daS legf.
necessária à conquista dos altos pos- projeto da 'Constituição. A sua atua.- tmas aspirações pol1ticas, Lauro
tos, era., sem dúvida, um privjlégio ção toi nlarroda. pela sua tendênCia MUlle1 intervem, quando n-ecessárlo,
bem mais decisivo que em nossos francamente favorável a descentra- para defender a pureza do regime I
dias,
lização administrativa. Bateu-se. in- a.s liberdades públicas, ha.ja o que
Mns, o fato de serem tão poucos transigentemente, pela autonomia dos houver, fira a quem ferir.
não pode apenas significar que aos Estados, panda em re~êvo o ponto de
São dignos de menção seus pro.
outros, à imensa maioria da- popula- vista que enfatizava, na seguin.te ob- nUIlciamentos energicos contra o proçãO não foram concedidas tiS chan .. servação irõnica; "quanto menos Fe- jet.o dn lei de imprensa que, em 1922,
ces; ha de, por certo, ser, também, deral, melhor".
Seus. dotes oratórios mereceram de tramitou na vigência, do estildo de
por wna. porção de qualidades de in.;.
~ítio.
teligência e de _paráter, que os per.. Afonso Celso no discw'so de saudaO seu
discurso, Sôbre o assunto,
mitiram poder e querer subir ma.is ção, na Aca.d.emia Br'asilelra de Le:Üto, não somente movidos por uma tras a seguinte honrosa refel·êIlCia.; pronunciado em 26 de julho daquele
justa. ambição, mas qua.se sempre so- - "Há em vós um orad-or fluente, ano, é moderar no que toca à defesa.
COITidos pela capacidade de renún.cia elegante, comedido, sabendo, que o da liberdad'e de imprenSA e atualissie pelo desejo de servir, que os per~ que quer·, como quer e quando quer", mo, quando estabelece certas distin..
Creio que par1amentar algum po_ ções como essa: -., j'não a imprenmitiu suportar o nem sempre fácil
SR, mas a
indústria de publicidade
despojamen.to que as escaladas exi- deria. exigir melhor elogio.
Na. primeira fase de sua atua.ção, existen:e entre nós, sem dúvida, pre..
gem, e que constituem o timj:Jre danesta Casa, até sua ascenção ao posto cisa ser exn.minada e contida. E como
verdadeira nobreza.
de Chancelel:, Lauro Müller fot, prà- legisladores devemos examiná-la sa ..
TI':LEGRAi\IA
Cedo, COJj.l apenas 16 'anos, o filho ticamente, o líder do govêrno em as- renamente". A permanência na paSe
ta do Exterior, seguida de discutida.
De Flonano PI 4140 112 30 18
de Pedro e Ana Müller, desfez os 'la- suntos financeiros.
ços natura.is e afetuo.sos que o amar-Nesse período, ocupou, constante_ renúncia fê-lo, no Senado, em vá,t1as
Presidente Senado Federal
ravam à sua pequene. pátria e à pe .. mente, a tribuna, para sustentar .se1,ls ocasiões abordar assuntos de polítJca
Senado Federal BrasiUa DF
quena vida, que ela lhe poderia ofe- inúmeros parecr,xes e defender atos externa. Não será exagero dizer':s-e
l'ecer, pa·ra tomar o veleiro que o do Executivo. Não raro, terçQU armas que Lauro Müller foi um chanceler
3IJ.1.64:
conduziria. ao Ri.o de Janeiro. Era, com Rui Barbosa.
com olhos po.stos no futuro.
Em meu nome e do povo bonje..'1uen- então, o e.dolescente mal vestido e de
Des.'ia fase, é mn curioso discurlio
A 7 de agõsto de 1925, por motivo
se apeloamos
dignos ~epl'esentantes. tamancos, que o embeixador recorda- de defesa da s,titude de Alberto Torcentenário da independência da
rosse,. valiosa colabomçao junto po- !'ia, grato a Deus e à pátria, quando t:es, que, rompido COm Porciúncula, doa
Bolfvia,
prOntU1ciou O discurso, do qual
leres competentes sentido consegui- no regre.seo de triunfal viagem aos abandonava.·o seu partido. Apartea- retiro o .trecho
seguinte, que, atualiza~em auxíliO urgente vítimas inunda- Estados Unidos e Canadá, se visse, à
por Moraes Barros, que entendia dos alguns dados subjetivos, pode bem
;Ões. jamais verificadas ri-o Gurgueia entra.de. da. Guanabara, saudado pe- do
dever Alberto Torres renunciar o aplicar-se aos dias de hoje:
lue disimou completamente lavouras las salvas dos canhões das fortalezas. mandato
o qua.l foi efeito com o
nunicípio feita suG...<:, marge~ e granM.a.s o hwnilde caixeirinho, dois a.poio de para
seu ex-amigo e correligio"
j'Nós todos, neste país, padem~s
les rebanhos com propaguçao acen- anos \ depois, a 24 de fevereiro de nário, Lauro
Müller, valendo~se do
falar de fraternid.adf:! sul amenuadas grandes epidemias causadoras 1882, se decidia e entrava. para a Es- parentesco entre
o seu aparteante e
cana podemoo falar de paz no
rárias vítimas, Encontramo-nqs com~ cola. Militar; e, a 15 de novembro de
univél'so, sem o receio de que nOS
)letamente isolados sem qualquer es- 1889, êle, que havia conquistado a Prudente de Morae.~. lembrou que
-acoimem de estar dizendo menti)éCie comunicações.
Situação mais confiança e a admiração de me.s.tres ê.ste também discordara do Partido
ras convencioill\.Ís. Somos since ..
lue angustiosa f,em indicais atenua- e condiscípulOS, êle, que abraçava com Republicano Paulista e não abandoa Presidência da República. E
ramente pera
fraternidade sulrão até presente, como prenúncio ser valentia e generOSidade a causa re_ Ilara
ameicana; somos lealmente p~la
JOvo êste municit:,io e demais zonas publicana havia de ser um dos mi_ para defender seu amigo pa&a a dep:1Z do universo. Não temQS ne ..
:urgueias ser levado misérias e com- litares que, sob o coma.ndo de Ben- fender o Pre.~idente. afirmando:
nhuma solicitação de ord·em poli>leto desamparo. S·3.ud~ões Al- jamim Constant e outros, de de.sem- "Tendo sido êle eleito Chefe da Natica, não temos nenh!tríl in~erês
,erico da Costa Rosal, Prefeito !\-:Iu- penhariam papel r'elevante na Pro- ção por um partido, se êste partido
se. e é con.ra todos os nos',os
se desviasse fizess'e exigências que
1.i.cipal de Bom Jesus PI.
clamação da República.
êle julgasse' descabidas. o seu deveI
ideais, que o mundo se faça atraNomeado, em seguida, com apenas era. ficar no govêmo cOm o interês_
vés
de pe!·tUl'baços, cuja repmd·u ...
O SR, PRESIDENTE:
26 anos, Governador de Santa Cata~
ção, no futuro, sômente a conti.
oocional e romper com o partIEstá finda a leitura do expediente. rina, não deixou por inépcia ou fra_ se
do".
nuidade de tradições infellzes poPausa.)
. queza que lhe caísse das mãos a oporde: torna,r possível. Não digo i.:.,.o
O Senador Moraes Barros teve enA Presidência deferiu hoje os se- tunidade, mas soube corresponder à tão -que prosseguir o debate defen_
porque acredite que estejamos 114
;llintes Requerimentos de .lnforma- confiança e merecer aprovação do dendo Prud'.nte de Moraes e deixand'J
vres desse espantalho, que se chaMarechal Deod-01'O,
com a nota má- em paz Alb '::oto Tôrres.
ões apresentados na sessão anterior; xima,
.
ma guel'l'a. Quando me ~i~~am
que a grande guerra era a urt:ma,
Do mesmo períodoo, são os debaNQ 28, do Sr. Senador AdalberJI
resp.::ndi -sempre que ela era a
Não quero causar o Senado, nem tes com Rui Ba.rbosa,
ocasião em
tena (MinistériO do Tn,O'1lho e Premãe da.s guerra,·s que es a vam
me paece êste o luga.r nem o mo- que Lauro MülIer, sempre exalta.ndo
'idéncla Social);
a,diante. Desejo que a m:nha p~·o..
mento, com o relato detalhado das as notáveis virt.udes do seH adversário
NQ 30. do Sr. Senador Aarão Stein- etapas subseqüentes de sua vida,
f.:!cia não se realize.
EStimaria
prOCtu'ava bem desincumbir-se de árruch. . ~Pausa.)
muito considerar-me-ia fe:::z. ~e
Elas se enc.ontram consignadas nu- dua tarefa, fazendo praça de seu reapudesSe acre-cU~"Rr em que ê,..!)es
l~o político - único capaz de equiConforme foi ontem comunicado ma série de publicações.
fatos não se bã-o de reproduz:r.
hbrar. o idealismo do imortal baiallo.
o Plenário, a Presidência, ,colhea.Mas, quem delas se inteira há de
AsBlm. em 25 de dezembro de 1901,
Mas não ac-onselhmia jamJ -5. a
.0 solicitação constante do Requeri. constatar uma, continua .ascenção. Os q!lando defendi.a o -legime de urgê::l·nenh:.:m país que, conf:ando n:slento n9 27, de 1964, do 81', Irineu nomes de ruas, avenidas e localida_ Cla para o Orçamento e Rui Barbosa
SO, S'e dcscura,sse dos seus m~loS
~Olnhausen e outros 81'S
8enadort'.s, Estados da Federação, testemunham comba{ia a medida, alinhando entre
de defesa, porque o nosso pJ.c 1•
de acórdo com o dispn<;tc no i9,rt. a excelência de seu desempenho como outros arg-umentos ~ SUa pos ção de
fismo deve consistir em faz~r L1 ma
96 do Regimento Interno, destinou a governador por três vêzes de seu Es_ ~dependência, já que opos.lção orgapolítica de paz e para a pn. e.
lJ'imeira par"e d{\'~pedicnte da ~. tado natal, como grande Ministro da nIza.da, nem partido oposicionista
não em um':l. política que facitte
ão de hoje à comemoração do pri- Viação do Govêrno Rodrigues Alves, existiam, sendo sUa atitude insp:..raum' golçe da mão, contra o qual
le...·ú centenárlO do na.sc~mento de o suce,ssor de Rio Bra·nco à frente da~ tão .liomente 110 bo:n senso, Lamo
não t .~:Jh} mos elementos qe rea ..
,aura Se\-erlal1o Müller, brasileiro do Itamarati, o representante do B1'a_ Müller colhe a oportunidade para
ção Po" is<o mesmo que SOU p31"
U-Í!'e que te.,c dc.stac<l tu. atuação JJ.(J sil no exter!<lr. e membro da Amt_ desviar o debate para o terreno polies.n DJ1it:cã, e -porque lei q'Jf o
enárlO político nacio li,
e nes~a demia Brasileira de Letras, o Depu· tico e explorar a fraqueza da op-osição,
m?u plís o é, d:F.~e que po~l:,m~.s
:as.. l~resentou, em '<:\orlas legLs~a. ~ado Federal ç o Senador por Santa concordan·do cem a inexistênc!a de
faTal' d;: f:-aternidade sul-'lmf:'Tl ..
lIras, o Estado de 33..1 t & catarina
Catarina, em vári!'.-S legislaturas.
partido político, com :al Objetivo e
cana. sem o rE'c":o de p:lrecc1' q'Je
A prudência, a moderação, o oom- acrescentando mordaz:
Acha-se inscrito parü. essa come_
emn."e"amo.s palana..:j CO'V~'lH;:O
loração o 81'. Senador !rineu Bor_ seru..o, e, principalmente, as qllalida_
"Acho que um part-i<lo s6 pede vir
nai·,;". "
hau_en, a. quem dou a. palavra.
des rr:ms de homem Be govêrno. o quando êle resulta. da CJmunhão de
De fato Lauro Müller foi 11m m'n;.<;provaram grande, tornaram-no dig- de sentimentos, de idéias que fazem
O SR. IRINEU BORNHAUSEN:
no da homenagem que o Senado, ligaçã'o entre os homens púbI:cos na tro que compreendeu e fez ex,:cu ar
uma
política' exte:na ind.?p~noel1 l'.
.
(Lê o seguinte discurso) _ Senhor unido ao Govêrno e ao povo brasi- defesa de uma causa".
Ainda de.&"ia fase, é o discnrso de Quando deixou a chancelaria a Re'residente, Senhores Senadores, há 1eiros, lhe presta hoje, e justos os
uase 100 anos, no dia 8 de março louvores que lhe queremos tributar. 18 de outubro de 1. 900, em que, de- vi!ilta. doQs Dois MUn.L~~ , pJ:lUC'::'Ç.- o
e 1864, nascia no meu Estado, e na
Como porta-voz da banc-ada cata- fendendo o equilíbrio en~re o 'forte fr.a.ncesa de .largo pre'>,lglO. a rp.o2.\
linha Cidade de Itaje.í, o filho de rinense e como representante do po_ e o Sul, esclarece algumas criticas e _ na S"a edição de 15 de m~10 de
m modesto casal de imigrantes ale- vo no Parlamento, desejo sub-linhal' revela que, apoiara a in:c'aÍlva d~ 1917 _ deu ft lume o Reguinte U:p.cJ.
lães, que havia de se tornar uma o lOuvor dirigido ao Constituinte, ao representantes d) Sul, propondo a na sua "Crônica da Quinze-na":
as grandes figuras dar primeira re- Deputado e aO Senad6r, . que, não rescisão do contra-o 'de imigração _
1'0 B'·asil que havia rompid:"> ,~u:"s
ublica, Poucos os cidadãos capazes apenas pelo brilho de sua personali- cujo ônus era da Uniã-o e benrf:ciava relaçõe;; com a A!emapha., pan:~? €~.
e reunir, depOis da mOl'te, nâo ape_ d,de, mas pela dedicação as,>inala.da São Paulo Paraná, Santa Catarina tatO decidido a ir a:em; tal f' p:"o
as seus descendentes. m.as o govêrno pelos estudiosos de sua biogl'aLa. às e Rio G!'a~.de para que ma:ores re- mfno., ri s:gn:ficação que deve "'''I en.,o p-ov:o de sua terra, para a come_ comissões mais. importame5 dás duas cu!'sos fossem encaminhados ao Nor- p.c·est2C:l . a ::,'Ub5Lituição do Ch m~::,
IOração de seu centenáriQ; menor Casas do Congresso, e ao 'estudo .los te e Nordeste.
r€~', L~Hl:O :\IJüU.el". peJo S."'h-?" ~ 10
inda o número daqueles, como Lauro proolemas nacionais, foi um de seus
A segunda fase d?t Sl1::l. atua ç5.JI pe-;anha. F~r,a"lQs ei3~1. p,t ~,l PO
lüll('l', Q11e se fizeram merecedores membros mais ilustres
nesta Casa após sua gestão na Pasta Chancelc:r I.3U"O Müller. qJe e '-' ,<;e
E',<:ta. hora de louvor, tendo pa.rtido
Na Assembléia Constituinte de do Exterio~, caract.:':·i-:a-se pelas 1n- móstrou se:np:'z c~;rre~o, e ~e':f' nJ"!-,~ urna origem a. mais humilde. num
1891, Lauro Müller foi membro da disfarcáveis tend6ncHls criticas. COIU) mo mé-~·Íio. levanda-s.e em C1~1'\ aS
!illpO em que nascer em berço ilus_
Comi.."-S::i.o dos Vinte e Um, de.3tinada que libertado d.e tôdas as peias d'~ !suas ó:·igeu~ e o seu p~·óp::o n8me,

Dorte dêste Esta-dO, vitima. grançles
mchentes ali verificadas ultim\3.mente rio Tocantins e Araguaia, cuja...<;
~idades situadas suas margens estão
ie.ndo duremente atingidas, algumas
lã quase· submersas pelas águas e OUiras parcialmente destl'ufdas. verdaleiro estado calamidade pública. ve~ifica·se aquela. zona Goiás, cuja 1a,oura ribeirinha totalmente inundalas violência enchentes, sendo gronde
lÚIIlero famílias des~br., dai. Urge,
;mrte autoridades
feder~i:'>, pro?tR:s
nedidas favor aquela' reglao, prmCIJQJmente remessa medicamentos e aS;i.stência médica t:ara vacinação prerentiva. contra epidemias que pode'00 surgir além outros reclU'sQS 80DI1eviv"ê-nciá.
j)c.-pulaçãO
setentrião
(oiano. Atenciosa.s saudações - Ainir Turisco AraujO,
PreSidente AEiembléia Legislativa Goias.
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.j,V.u.;f!YJ.
•
Feit& a reparação dev:ôa pelo emi,,~, DE .
SA'
'
\ v'S
u' d e um co I ega que me eu'tol"lZara
'
1
A'I es t'fi o .Senad 0.1' Vic- ~ente lider paulista, p~o desculpas e
(Sem revisão do oradoT) .:... Sr. pre- a l:e\'~ lá -~.
V. Ex' me sidente. Sn~. s-enadOTe.s, antes de pro- ~rmo Fr~ll'~. que ~ ounu do €:<.P.re- hcença aos nobres colegas de força-lo~
pe.mite um apa,l'te?
ferlrr o discUl150 que me traz, hoje, à sidente Jan,-o 9uac:ro5. Se ha fal- -oUVJr um traba.lho q\lC .elaboreI du- O SR. IRlNEU BO~NHAUSEN _ tribuna, desejo comunicar à Casa que s:dade. e~ 13: transfIro 'para (} ex-Pre- l'Imte a semana de Ccal'laval qUe paso ,Senador Daniel Krieger e EU rece- Sldente J~ruo Qun:dros, que foi Quem .~el -em Bra,~ilia.
F..sta expl:cação é
,c..un muito praz.er.
bemos carta do Deputa.o.o Herbert Le- declarou lSSO, com Q. -SUa Rl1torida-de, para justinca:- as co:::..::equfucias. PenO Sr. Antómo Carlos _ Quando V. vy ao propósito das acusações que, 00- no ::nomento, -d.,e .cheJe ~e G.ovêmo, ,:lO' so mC:SlI'...o que., se imprinlÍ::~e êste dis4',
Ex,;, em nome, da Bancada catarinen- tem, l?e foram d.irigidaS f neéta ~a- nos.::o c"olega, S.nador vleto. rmo Frelre'1 Curs~D, da.r.1h.·e-~,um ~3 trtulos, "Rese' 'enaltece a figtU'a de La.uro Müller. sa,. pe .. o nobre senador Arthur Vll'Quanto à outra ncu~ação, que foi a ~1-exoes ,melsnc oLcl1S ~;- ,~a ~em~a
à pa,;.ssagerq. ao primei-~'O centmátio .de gíli.o.
.
da. umra'. do <i~iQ-heir.Q, essa não ê ....e C:ll'l~yal ,em, ~rnsli.~ ,<l\1 ,~arti-

cue não permi.tia

'8.

ninguém, nem

o' SR •

lneSlj,1<l a êle, esquecer".
O Sr. Antonio Carlos -

~eu

nascimen.Q, deseJO, como l'epr:e-

Vou lê-la para qu-e fizure

~ent.ante de santa catarina e oomo do .Senado,'

itajalenSe, solidarizar-me com as pa..
lav .. as que pronuncIa. no Senado e
quero 'juntar um Gado h e},..1>osiçãO
q ue V. EX,\\ faz sôbre'a v,ida. modela.I',
(lé$se gran d e h omam pu bIICO btasl-'
il~.rJ. No noz,so' Estado~ como chefe
d:> partido R€publicano J pQde, realmente, coustitull'.5e nUlIll gl'ande- instl'umento do bem comum, Ao longo
da. pl'imeira República, juntanlleDte
cc.:tÍ. Felippe SChInidt, Gusta"o Rié~l"',,,.:d Vidal Ramos, Reremo Luz e
,'"os'
homens pu'bIl'~
c.-o-m'
en'es,
_
.....,'"'
II<>.>.L
..'o
O
cr.oü, com sua cheHa. serena -e eqwlib:ada, um espírito de pa.z, de de..
SEnvolvimento e d~ progru.so ao nos... ·
E'"ado, -Por circunstância milito
"'"
.,-Il
singular, Lauro :Müller ~ceu na pe_
-qutnina tena. que também ,é berço
natal de V. Ex" e meu. p~r ~cre..
dito .que suas lições de sabedoria. po..
lítica tcrnam-s.e, um exemplo pem
nós e estímulo na ta!~a. pa.triótica.
de .servírmOO,
li ainda que mode.stamen_,ao
ras.
B
te
O SR. IRINEU, BOIRNHAtJSEN AgradeçO o aparte de V. EXijo, nobre
Senador Antonio Cal':os. .

~

n~i

_I\naif:, uma acusaç::'o só Q<l Banco do senhorjlha de pr~melr.as 1..,tras I,;.ll m:üél'la de.
Herbert L-e,"", 'a1C"nro ta be"
,desenvolvunrnto -par:l uso do Senhor
3a11OO do

Se~ol' H--;:~rt J~VY ~or~ :r~-tiente

da R,'epública','-

que, sabe V. Ex~, como sabe tOO3 o Re'a1men~e o tema que me encheu
".ExmOO. Sts, Senadol'e~;
pais, o.s ban,oos estão cO!">ra;:)d') juros o t~mpo,. \;er.ê.R pr..oblema fl.mdamenMero
ne
i'
de Sã e Daniel Krieger.
ss a. bao....e, lle 4 e iJ"o % ao mês. _Foi C-I
v.:l
pa,ra f) t
esenvolVJ.tn_mto.
Não é
outra acusação também, qUe eu fiz, nada ameno, :lO c:Jntrár~o, é ba,~tante
E. M.
e que é abs'Olutament-e real, ,abScluta-1 el1fadonho ..
mente verid:ca.
~,'
Prezados ).íder-es e .amig~.
SeI d-e um Qi'oador no Brasil que é
!Pelo notioiário des Jornais, tive
O SR. W.L.El1: DE SA - R~t01'110 ao chamado de d ..Jco voador. p-0l'que diconhecimento de que o lider do que' ontem afirmei: .::e O "Pl'€sident.e zero que é "chato", porém, brilhante.,
G'Ovêrno no -S-enado, Sen.a,dor. AI- J~lÍO ~uad~Os. fêz tal acusaçflO, ao fa- No' caso, não sou Uisco v{;.adz:;r' porque
"'h
V' 'li
d b te
ze-Ia ele e. til mesmo se acusou de não é brilhante o discurso.
'Il Ur .l.rgl
o, no edas
a il'regulaque se cúmplice ·e prevarlCwuOr."
.• ~
travou
a pro-pó.sito
porque, ,no·
h
-' , .
.
Iridat1es no comércio 'do café que exercício da Pres:dêncie. da RepÚbli. :Sen or pr~l.:.tente,. para, os bra~estou .apurando e comprovando ca, tendo conhec:mento de um iat:) le~r~
pro;)l~a e o o~Jet.vo
lat
.-:1_ C ~ I
r
dessa gravidade, não o pooia revel,ar mOr 9. enco~ am-:e n? .~esenvo vi ..
como r:e 01' ua ........ ez l'€- se,lU ,tomar . imediatamente, as. P','O"l'~ ~l€nfo da n,:r;,.o. ,N~ C'14ll:a <?, generaferêncirus nas quais se contém
li d d
"no s.. e "m lo .o.s
imputações à minha hor.:Jl'S-bili- dencIas c3.bíveis, :i!:le teve,ClH110 em- ,za. a os e:-o ... m: . .e..s
s ... o ~ . . ,' o
,dade pe.s.soal e à minha autori-' blema de sua campaliha é, V3.SS-0ura; luturo d'as mSIl~tll~çoes 'den:-0Ci'a, . .l~as
dade como relator. Agradecendo essa. vassoura tinha. de Hr uc::ada ~€.'Pende, nos pll.l.'ies forJ~ e lll-dUS~la..
a V. Exas. a pronta defeSa que doesse, ~ quem doe~e, fi amigOS: ;. l1zad~, de ;ma I?a~aci Do e .e~ ~ eVItar
fizeram dê.ste seu -velh-o compa- corre1_g1onãr:os e adver.::ãrio...'h. para as cr_es, ,p.. everunuo. a deplessaa ,e o
tnheiro, de lutas ,c:po?lCi-onutRs, la- qUe pudesse ter a autoridade que tôda ~e.semp~êgo, e. nos fr3:c~s e subde..
mento que o Sr, &nador " ...... a Nação queria que tle tiv~se
senvolvldos,
de sua, nptidao para
as ....
segurar
o d~env{)lv~m~to.
E o pro
-;thur Vil'gllio tenha-se deixado le~~s. a acusação, '~gol'a repeti-da,' cesm dêst-e' desenVOlvimento ~e define'
var pela falta <ie argumentos ccn~maa sendo poa.ssível de oomprova- cem o aumento da taxa de fO~'mação
para aventurar-se em acusações ção, e o Deputado Herbert Levv de- de cap:Ull e com a elevação dn renda.
da. natur~za que fêz. peço a. V. .s~~ a que seja comprovada. Ó 00 .. real' "per capita". Sem !n.Cl'emellt':l
Exas. que tornem claro que, qual- vemo 'tem todos ~os órgãos e elementos de ce.pitalização e dos ·investmlentos.
quer das acusações que !eviana~ à sua disposiç':o.
não c:-escem -o PNB e a ::enda nac~o':rudo isso, ,Senhor pl'~idente, como
acabei de dizer, justüica
mente me fêz o 1ide-;~ do uv
;...... as llalmas
n •. n..ll
O
b
d
nal. O país entro. em ests.gn9.ção~ o.
com que S an t a.. C a,_t ar.... _ te -.'1
o
vêrno
no
Senado,
se
C~I)rovadRno
re
Sena
01'
Arthur
Virgílio
-re- conseguir revers:.o,
d
ou'
~ f '
se o quadro uso
saúdam n~ p:mneao cen e.uw. () e
sigIllificaxla. para mim a, perda enu-.se, .mais, um~ vez, ao Deputado em l'et,rocesso.
seu nascintento. a ,glória. de ,seu filho'"
da. minha. autOl'idade política \ e lierbel't Levy
como negoc:ante de
ilustre. Há, no entallto. o que torO'
parlamentar e. oonseQuentemen- oo.fé. O L B, C. aí está para co- De 19-50 a. 1961. O PNB nO Bra.sil
nou LaurO Müller capaz se as.silIi pos..
te, a l'enú.ncia do meu, Dlanda to, nhecer tôdas as transações que o re- cresceu à razão da taxa média anual
1)0 dizer, de prestar um serviço a,mais,
Não é a. primeira vez que, na fe:-ido
deputado porventura tenha -de 5,2 % e os documentos ofic!ais in:';'
é nlio menor aos seus compatriotas.
tribuna parlamenta re fOI'a dela. feIto e verificar' se alguma delas in- dicam que necessitamoS imperiosa..
Tendo sido o prime1ro filho de humilpretendendo-se defender o inde- fringiu as normas regulamenares €. le- mente elevá-la para a méd5a de 7,5- %.
que daria um aumento anual de 4.4,%
des imigrantes europeus que viera1I}.
fepsáv-€~ são, ~il\:l:4S Lmp-ut&ções gaiS e feriu OS interêSses nacionais.
para a renda. média "per capita....
para o sul do BrasU e colaboraram
desta ordem.- Elas têm pemliUA respeito do contrabando, de eâm- tendo em conta que a taxa de cr-estão decisivamente paa o pogessduqee
do,' tCdavia, 'em tôdas as oQGSióes: bio, quem faz o contl'ôle das transademoóráfico foi de 3,1 % na
tão deciSivamente para o progresso
que se verifl.casse, 'mercê de DeuS', ções cambiais .são os orgãos governa- cimento
última. década. Para tan~o. impõe-se
de nosso pais -Ida gS;lbg~' os m:u al, que nenhum arranhão sequer men~i~, sObretudo, 8,
Fisqaliza-ção que' a t·axa de investimento bruto tos postos da v a. pu . .1Ca rep ca-·
ocorresse no meu patrimônio mo- Bancar~e.. o. Superintendência da qUe tem sido' de 14% ao ano do PNB
na, pede e deve trallsfO'l111ar-se num
:r:al, oportUnidade que ag'.-;u'a. se Moeda e do Crédito.
'
- se ·eleve para 23,7;,} %. o que re ..
simbo:o, no exemplO' de wna integra:renova.
ção de 'que nossa terra. tão justa.Nós out.ras. que lutamos para.
Portanto, se nobre SenadcT Artrur presenta um aumento de quase 70 %
mente se ufana. - se o destino do
dai' melhores dias a êste paí.s, nalS Virgílio reitera a acwac:ão. tem ele~ no esfôr~o da. capitalização.
BraSl é o de ser a primeira demo..
ásperas pelejas Que aos oposito- ,mentos para, oo!l}pl'ova-la e deve faA capitalização cu o investimento é
crac1a racial do mundo - ' um exemres estão reservadas. não nos dei- zê~lo.
função da poupança ... L'3to quer dizer
pIo de sua capacidade de abraçaI!' .e
xaremos atingír por ê.sses proccsque, da.quilo que_ numa nação Pl'o:iuz
«.a~;er seus .o. todos 00 que v.erda.iSOS de difaamrçã'El e intimação, No
A .respeito dos juros cobrados pelo _ o chamado Produto Nacional
deüam-ente lhe amam J sem distinção
€xerc~cio.dos meus deveres de re.. BanCo do Senh-:Jr IIcrbert Lev:\. o no- uma parte é con5umida pela popu"
de cOr. ou de origem, dev-e ser colato!' Já rofl"i todos os tipos de bre Líjer da. Maioria. agora., comple .. lação e úina, parte é p?"upacia ao conlocado, como a. candeia do Evange"
pressoes. mas elas não impedirão ta o .seU' aparte de ontem' --::
que sumo paI'a_ ser remve.stlda .no processo
lho, em lugar visível e de honra.
que cumpta., a-t éo fim, e rlgol'o- ontem não fêz - diz-endo q'J.€ o Ban~ pl'<lduttvo. poupapça - é o ad:,amenoo
Não é outro nosso desejO, ante d-e
sarnente, ê!;ses deveres.
co do Senhor Herbert Levy procede do con<:umo, isto e, pl'ivação do con"
fui&.1i~rt'. r~etindo mais um-a vez c
Mais uma vez obrigado aO.!' pre- COmo todos os demaiS.
N~te caso, sumo presente, em benefício do conn'cme de Lauro- M-illler neste recinto.
zadw amigcs e comuanhefros, ,sou n. acusaç?o atinge_ a todos.
zumo futuro.
Quanto' mais se conafetuo,samente - Herbert Levy'~.
A êste' propósito, devo d:zer q'le o sumir d~ prcduç:i,o a.tual, menos sobra
Não f0i- êle, porventura, que. obrigadó pela p~ixão dcs que, ante .01 qu~.. , Realmente Senhor Pre'"'d~re S . Ba.n.co NaCIonal do j.)e.senvolv:dfent'J p.:lra o investimento e para a produ..
ciro da prImeira guerra mundla, nao nhores senadores ex
. lU . ::nçao
_e- Eccnômico, em estu 10 que- fez o se'~ ção -porvind-o.ul'a; quanta maior fôr O
. depa.rtamento especiali:p,~o._ distnbul- sP.Ci.'lfic:o no comumo presen~, maL<3
puderam suportar 6- pre..."'6nça no Mi- . d
d
_ -. a mlll
Ulro
nistério do Exteri-or um Ministro de : ~en entem.ente do rec;~bunento do abs Senhores Senador~, - eu
SCbeja para _ a CoJp1talizaç5.0, a pro.
nome al-ernã'o e paÍs alemães, are.. t es c~ta. tornar a. frisar o que, on.. recebi e o li - demonstra ~'le o CU~t0 dução e o c-onsumo do porvir.
nunciar, no dia 2 de maio 'de HH7, Tem, fOI dito; o Deputado Herbert do _dinhefro phra. ê1e, Bmco -Na"'ioAlém do investimento em bens dE
aqu-êle que nos legou êste lema: :.Jeyy é um do:5 poucos hcmer:s da ti- nal de Desenvolvimento Econômico,
"Quem nasceu nesta terra"óu, é bra- nanç.~ e do mundo dG5 ne.gQCios, nO' está em-19.9~., Aind-a ont2:.n, um re- capital físicos, condição essencial para
sBeiro ou tra.idor?" _
Bra.sll, que te!l1 a. bravura. ,de se man presentante do BNDE aqui, eStêve nO' o desenvolvimento é o aument-o df
ter n~a atitude de oposiçl.o das
qUe -sign!~ica a cRpaci.
m,ai.s atlvas, das mais p2.l':It.Rnent-es. Senado,.. falando comiâo a. respeito pro:1utividade
Que êle sirva de e.sti..'l.1UIO aos que E
-onto, um h cmem extremamen- dêSte-~assunto,
pD:-qUl,lllto o referido da_de de um homem OU um país podeI
po~ VaI
t.
d'
'
.
souber.am fazer do BrasO a sua se- te , vulnerávelaumentar
a.
produção,
na mesma uni.
Ban-co es" pl'€ccupa l<;Slmo cem a
gunda pátria. poda a efperança- de
_ .
, trMl1'itação de Wl1 Projeto de Lei que dade de tempo, com menor di':-Pêndi(
vêr sua d,escendência, tenha. êle os
O nobre' SenactOl' ArUmr Virgílio, pret.eu_de restabelecer os jurC's de 12%. de eSfôrço, e oU de recursos.
olhos azuis, castanhos, ou prêtos. a ont~m, lhe fêz diversas e gr('.ves acu~ Tais juros, hoje, constituem uma fico
"pele branca, negra ou amarela. nOS saçoes. Entretanto, o Gov-l!rno tem çãO. O próprio pOder Público sabe
"Os· dois princípios ma5s impO-rtan·
postos de comendo desta grande Na- todos os órgãos e elementos pal'a e dá exemplo disso, pois as Letras e tes em que se base;a a revolução eco,
ção, já foi e há de ser sempre mais comprovar essa.s acuoo.ções e agir de 0.5 Títulos do"Tesoul'o são comprados, nôm1ca do crescimento sã-o a Pl'O:iutl,
realizada e Lauro Severiano Müller é acÔl"do.
na praça, com deságios de 50%. Pot~ vhiadc e a poupa.nÇ'Q~', na pcrieitl
t i '
síntese que a Sra, Barbal"a Ward ia:
disto um dos mais belos e autêntioos
O
SR.
ARTHUR
VIRGíLIO
_
Peranto" o Estado Bras! ~1ro. sabe que da Uçá.o, uutvel'sal dos economistas
" exempl(J(;.
'
Muito mite V. Exli' um aparte? fAsseittimen .. ninguem conse~ue cr~d:to por menos Mas a produtividade é funç:lO da t~
TeÍlho dito. (Muito bem!
to do or~-d9r) _ Declarei que o' Se- ~o qu,~ ~<;,s.a taxa, E ele mesmo que nologia. e esta da ciência, da inv~sti·
bl'!'1n! palmas).
nhor JânlO Quadros afirmara, Quando
acel Q..
gaç~6 e da pesquisa.
<
PresIdente da República., q:ue 'ô_ SeA acusaçfi.o, portanto, hoje ficou
Fara ter~se idéia objetiva ~a 'impor.
O 'S:!, PRESIDENTE:
nhor Herbert LeVY incorrere. em c<m- cla.ra: não é dirigida, ao Dê;:lUta<l..(fjtànCla- dêsote fator, basta referil' a M'
Tem a palavra o nobre, Se.nador traba.ndo. de câmbio. E tornei c1nro lHerbe.rt_ Lev~', mas 10 ils.tema ~à.- sert1va do Profesror Galhralth aeêrCl
'Mero de SP·
q~e fazla tal, afinnativa- UorQtt,~a ou; ~o, ~Jdlleiro.,~' ,
- ~ ~
do cre.!!ctmento d& .economfa norteDiz o Deputado HeT'çert V:,vy:
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a.mericana., Dado que o produto líquido dessa. economia subiu, nos últinlOS 90 anos, a. ume. taxa. média de .,
'3,5 % ao ano, afirma o brilhante economista. que menos de, metade desta
taxa. (1,'1%) se explica por aumentos
no suprimento de ca.pital e trabalhO"
O restante - 1,8 % - -rol resultad-o
de melhoramentos no eqUipamento qu~r dizer, avanço tecnológico e na
CâJl.pc:d-ade do trabalho, incluindo, na"
turalJnente, su:.\ liderança e direç.1'!).
Tal transcedência ae atribui à inter.sUicação do ensino, da. c~ênci:l, da
pesquisa e da técnica, que o mesmo
emrncnte p,:msador prc-põe, para. qu-;::
cs EstJ.dos uní<los supel,zm os p:oól.'amt>s da Rú~sia no c(:!pU,ulo, que ~eja.m
cri:tdcs novo.s tributos pelos Estadl)S,
pejos Municip-i.cs e pelo GovêrnQ Fccera! - O- d~te sObre as fôlll:lS de
pa~J.mento de p$S-QaJ, '!-ID todo' o pais
- a fim de incrementa.r substancial ..
mente o avanço tecno1ó,1":cQ e a qualificação do homem americano. "Obtemas agora a- maior pa:rte de nosso
cN!scimento nüo de maiores investimentos em bens de capital, porém dos
melhoramentos nos quadros humanos"
- conclui Glllbraith.
A que vem êste exórd.io que faço em
meu discurso?
E' que desejo mostrar que e:;(!stem
fundrunen talmente dOis modelos de
desenvolvimento à nossa escolha e
que, se verdadeiramente queremos al~
co.n-çã~lo, temos de fazer a opção e, a
seguir, pauta.r a política. de e.côrdo
com a decisfio adotada_ Há o desen ..
vOlvirn-ento predomi.nantemente end6geno, exeCutado sem socorro apreciá·
vel de auxilio ~xteTno, e há () desenvolVimento obtido com o auxílio sen ..
sível de cooperação exterior"
O:; dois mais conspícuos exemplo~
dêSte último tipo est:.o, sem dúvida,
nos Estados Unidos e no Cana;'-\', que

ating:ram o hOJe denominado 1i!stado
do Bem Estar SOCial (apogeu do de ..
senvolvimento ecQnômico),. graças ao
recebimento, em alta escala, não somente de capitais e tecnologia vindos
de fora., mas ainda. de grandes contlngentes imigrat6tios: .inte~ados com
fortes percentagens de hom:ms adultos, ambiciosos e eficientes.

\ O Sr, Arthur Virgflio
permite uma ~nterup~ão?

v.

~}

O SR, MEM DE SA - Pois não.
O Sr. Arthur Virgflio _ A tentaUva de dest'nvolvimento que vê na
ajuda externa apenas, um elemento
supletivo fo~ adota.da. p;lO- Ministro

C3 r valho P:nto,
S, EX, estava tom,~n[l~ m~dldas vIsando a promover o
o
df.. c,:!,\'olvllllent por ~a torl!la" con ..
s.'"e,. ndo ~n10 subsí~l<?, a. aJuda ex~~,~3.. Sa.~do o. ~lmstro Carvall10
.... in.~, a pchtica, ev!de~t,en~ente, mu·
(lOU; a cwmt.'lçã.o do M:.nlstero ua :r:'-azenfa "V~IL!~u - pode-..-C"c dizer - fi. fol'rr.n ~, J!UlJO Quadros. 1c:;0 9ue êle e.s~
~am:u o C:ovêrno, por ,melO de uma
outra. Instruç~, que serIa, talvez com
algumas lUO<llfICR2ões, um~ nova 2q4.
De fato, êssse sao os dvlS criténos
que os povos têm 8.d~tado pC'.ra alcan~aT, o seu desenvolvuuenf:?, Entelldo,
ruSlUl, COnto

1l10~e5t~

esLU.ll{).':;Q do T;.rO

blem_a.. Q.ue a p;.men'€l, que é cstJ. que
consld.e,r a a ~JUd~ e..'-tterna €'le~l "1'0
supletno apen-'s e !l r.ue maIs "e C)9.
• _
• ": '
'J
. '
•
{jú~a com o mtel:êss e naclOn:n, com
o l?-terêsse do P~L's: é a que di ao
PJ,l~.l1lenOres , rlSCOS de Sl!))metcr~se
?J.~~:c~me-nle, ~to é, por mc.:o ~e umn
pcht:c . . . eco~onuca; ar outro paIS: A
outra man~ira. embora produza re<;:-t1mdes também - como tem ocorr,:do
.em alg-umas naqões - prov':::C.l o rLsco
de a ajuda econômica ext.::tJ.a forte
:.nfluir e pesar na. llo.'3-:çã-O pJIítica da
Nação no plano internacional,
El'a
ts,ta a intervenção qUI! queria fazer
no discurso de V. ~!J>,
'
" O S,R, MEM ore SA - Mãito agra·
deCido a V. Ex~, PCll' enqt.anto, nãO
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estou emitindo Juizo de valer. não es.. merciantes. sobretudo

em
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faee da s\ qualificação do operárIo. E. con.

expansão dos mercados. ress.a.ndo que a tecnologia e o· kn,Jw_
Mas .a. oligarquia. econômica. da. In~ J1,ow têm sido importados em escala
glat~rra .se car!lcteri.zava. então, pela maciça - sobretudo rnadiante milhd.ln:á11ca de hábItos ae mOrigeração e res de contratos de exploração de pa.
abB~inência de vicios, fau.sto ou ostell~ tentes de invenção e da remessa de
adoção de um Ou de outro. O impor~ taçao. TOdo o lucro, todo o s-::u:rlfí- m:lh1.res de es~ud.!!ntes. técnkos e
tante niio é Q escolha de um Cp!) ou cio "dOs tr:lbalhad~re'3, revertia à pro.. operários ao:; grandes centros do Cci ..
de outro, O importante é adoto r a duC; ...:o, 'Po~~ tooo ele er ... invc&t:cto em vente - reveh, a prCccu!,"acJ.e gove.r..
pclft.!:ca de acôrdo com o desenvolvi- novo~ ~omet,jmentcs illdu~'_ri~lc; OU c'). name:lt 9 l de lncrnnentar !l ciência,
mcnlo. J!.~as, faz:::r a op:;ão e depoi-. rnercln 1s. D1Z por is~o RC')frt:) Cam- a In';'::' 1,11-,,,jo e a bcn~'olJ"!a D"C!O"
n':o a:lmiWr as c::m:equ ...ncias é que J;~3 qüe .o dc::em'o~";;M.:n~J àq, Gr~ .. r:>;g, c'no caD(li~;iG tm'lrf'<:"1\1~"'lel
me y::C...l~~ um ~rave êrro.
B~~('tanh~ foi bs.s.C'adO D:J l~~,.. ta!li~n'!0ll'lT. 1 ::: ,::,.r"ur<>r o 'fuluro ·cl(':.;;n\'!)~.Vi..
vC!.u7'ltárJ<?,. C2r:-O'1~1··"., um" :,1~~ tm:1 m"T'I"'J n':-:.ne').
V. EX~ ouvirã, se tivr:r paciênc-:~.
d~ invest~mento por in::<>r,'t"lpdio d'"'
,
O Sr, Ar~I'_ul' Virgílw _ OUVire! V p~ol1ena OhrerC1;l'::t. - (1;'''': rJ. é")~:,;
'011''''' " ? c::!;-;~c!Mn~ de p:!v~~ã()
b
nem
imo~;:;to
SO'j"e
fi
j."n_
1
'1?:",.,,' 61" r-!" 1'''''::- b"'s ~
referlr qU2, em
.. ' com o m":':Dr ,f!.óTJÚD,
_
tu-Io (, nlaLs foI d,;ol.;'êl :"J. JJU~':.' ~ I lr~} cJ_:-:t ,ft'3 ~1% d!!. ren1'~ Ind·"i ..
O s..~. Mhr.'4 D2 SA _ r;;7,:a eu' rolririO,
.
..:} ,dl1:-1. - W~"Jinr'o 01 lu"rc') de:s em.que 003 Estadcs UniC:cs e o C.:tna~~'. .':lio
T
" ~.
PU<'l'ir;g - ;?orp1Tl economi"nri t 3. '\{:11&
Cs do~ exemp:os maL, C: ...::'.ó'lCO.s do deNa R\l~.·a, em ('r"~n~i1.. er""Ill~rJ- l"1:'JC't"o.'jte alm';: -- en"t Jj:,'_\.ll.~,. 11%
senv-olvlroento exéger.-o"
mes Q~,m3.'i."U') wecJ'1i':;}}. (\ I:::'er~n·! ôa rend~ de um f~'nllIi:1 d c'-rs'c:;lha_
ça. rh!de ,E:!ffi Q:l3, n') (':'":) S)",'L:~;cc ('C:'''1 F,":O p-o~l:~ad~; l!-nt.r,<"~R.nto os
Com esta maciça. c:JI:Lborac50 f'xl~r. o Fs!~d.o e que s!lb-"~!'l ;l olio;arq·ü,-,_ s~l'ur!n:; r.1 J"r"') :;:';0 l"r~;,~ inf~rlo"
na. cs Esl!.lctc,s Un~aos se tO!'naram a econom'C3 do. e::e.m;,!'J In (t<:. E p rrs 3.D'\ à3.. KJ ; ~-Arn>'" f'''! e R:JN7Ja..
lhais podcrcsa. e rica nação do mundo o E5~ndo totlhtnrJ.o 01lP. ec:n.,rlT'~ E. c('n::qn~:; a_---,"~ {} D'\:::::'~r (~O P:~::I.. ..
e o Canadá - que, ainda hoje tzrn dràst:camente. o CCl1'-".IT>1'l 'i~Jj:;tlY:C nf'l"!'Ut''1'o. ~ i:--··~ de a';",lpnj'O d?v
em sua. econt.-I'ilia predominãncla as ma<'c:!lS tr)bn.lh:1~"'r3c: !"J~ rn'\i'i b:1i_ p-.::~:'rt:-!:~.~d' t";--rl sido m,l or rio (Il1~
ac.cntU:.=I.d-3 de c~paa:s estran<J"eiras _ xo<=: índIces de s':"\'í':J"-',:o ct9 ne.:"('."~i· a (ao ('~:--:".~J {"'s n[yci) Ph:-j:l-:S.
oferece um m:J-clêto perfeito '" de pais dade". Os econo.n ~'.:'> r,S':A'1,am €orn Nou~r<~<; V~1;:1'rn.';: ' - o. CT1';t-J~ oáiem admIrável pl"ogres.:o, com uma po- regra geral, QUe Q:I8tldo o nível de x:::m (! o, I'.'ctos sobem -. . pulação. desfrutando de um d(;s ma~s pouP3nç~ p.rodutiva ?\cançll €'ntte 12
.1
1
""
'
el:evados pa-drões de vida e renda "per e 15% da renda co~etíva. uma naçã
:r.,L s r: n,L, - O Sr, S::Ikl.saka in·
capita" que se conhecem.
alcança o ponto
de '''decolagem~ fOrn1~ q,uz o. economia de ~tH\ pátria
(take-off) para o dC3envolvimento t;m u!na e5t~tura dual: - de um
Os modêlôs mais oo.r.acterf.sticos de Pois, ao que se avalia SUlin forçotÍ l ... do~ as erupre'ia.s de grande porte e
~utro as de pequenas e médJ.as aí ..
desenvolvimento enjógeno, 'Cada um os russos a poupar não 15 mas 25
rep.r~ntando uma. variante específ... 30% aD ano, do fruto de 'seu traba"\ mellSÕes e a. a~cult.lra
E ex!ste
C~, sãQ <?S apontade:s pelo pr<>fes.sor lho, E, ainda hoje embora mitJ ada" uma. diferenra de 40 a 50% f'ntre os
S:ngre., Clt~do por Roberto Campos, a. privação do c'onsumo é ter~Ivel salárIO'! dfl"S ';randes e OS da.') rnçd1as
de cUJa liçao me e3tou aproveitando: para que se' mantenham as taxas
'e pequeniJs emprêsáS, Sõmente agora.
- Ingl6-terra, Rtt$a, e Japão. Pôsto crescimento econômico Como na. ve é que comeÇa a haver correção g;lJaqUe cada. um tenha pzculíaridades e lha Alblon do século Jix o desenvol'" rla1. Com majoração maiores p'lra os
marcas dIferenciais, ccrnprova o pro- v.lmento russo do século' XX B 8.U: trab!l2b.9.dO~e.s que se encontram em
gre.sso _pelos três cOnqu:stad.o que o cerca no sacrificio das massJ n posicao ma.'s desvantajosa. Amda oumeco.n1smo e as condiçõe.::; do dc-:en- poupanÇa. e no investimento destà de~ tra jnformacão: - no período da. .in ..
volvimento são substanc:almente
os corrente,
.
flaçao, de 1945 a H151. em que "s pre..
mesDlOS, indepentlentemente dos sis!.t'.
•
ç'os subiram ma4 ou menos 300 Vêmas econômicos, . ~le result1\., em
N~o é oUt.ra a· dlnâmIel do caso Ja. zes. diz textU{l.1Inente o conferencista.
qualquer parte ou em qualquer tempo, p(lnes, , Também aqui, como nas Ilhas que
da conjugação da pOupança _ isto é britAmc3S. encontramos jnicialmente
llO aumento
dos salárIos ::-eals
da priT.·aç10 e adiamento .do consumo' u.m~ oligarquia de proprIetários, con3.
era muito menor que o aumento
tItUIda de ~randes famfllas riquissl_
dos preços; o aumento do.s p"e ..
presente - com o conse:quente au- mas desfrutando de um r~gime mais
mento düs taxas de investimentQ e da 'Ou menos feudal de trGbaiho o ...
CO.,: era maior qUe o drt .sa!!\ri<:s". ~
prcdutiv.'dade, através do floresc:men- "zaibatsu" se tornaram os estu'árfoo
to dn- t~nQlogia. e da qualifica'Ção dos da poup.ança, gran!feeda da b1ixa reHá dois outros fatOres _ 9.1p,m dos
quadros hunllnos.
muneração do trabalhO, que expllea
Acentuemos a condição funda.men- o pl'oce~so de invest~mento e progres- apoatados - que merecem realce no
tal: _ o forte incremento da cap:ta- 50. Porqu~, C?MI) seus coleg-as inglê .. processo do. det-esvolvimento jat,Klnê5
liz:lçáo. graças a uma severa privação ses. os C~Ol~ahstag e propriet1"ios ni_ a partir de 1945; a reforma agr!irh e
do cOnsumo.
llÕes se ~'st't1<;(uem pela abstinéneia de a reforma democrática' da. eonomir..
ostentacao e de dk---SipgçljQ. E .. e as_ e das f'mprê-<)as criando..,~e d'J."a reNa Ingll,terra. primeiro paiS qUe se sim foi fi.O flm do sêcn:o pl15<.:a'Cio e ~Une de concorrência, espC'Cillmente
tDrnou gran:.!e potêIlc;-a industrill, o comêro deste, assim ccntimJ9, D::<g U~ d{'1)Q.'t<; da dl':l,~oJuCfo dos enorme<;
aly<? .foi atingido medbnt:: o cruel ~a- nh~,: me~tras, no pl'rio:lo de apól'l zafbatsu, ReleVa fr!2'3r que ambas ltS
Ctlftc;o das massllS trabalh:t'Cioras,
guerra" Neste, o Império do Sol N~s reformas - acho f'xtremsmente in~'"
Achava-se a humanidade em co- eente assinala. as m:lis pIlas percen+.:t_ rês.t'-8.nte ê.<;te trecho p!l,a os anti ..
meças do- séCUlo XVIU,. numa fese Itens ~e crescimento que se conhecem: attlf'ricanistas - 1 a a~rária e 'l- da es.,.em que coui 'observou Keynes desde de 19.:-0 a 19-51 II z:r.édi:.t.. tlntl11 ·dêst<!: trutura. eeonôm c9, _ foram feitas du.os tempos mais remotos de que te. prorresso,é de 9 5~ - mnit-, r.upe.. rante o periO-do de ocupa ci:o militnr
Js.n,'\o. ?Oi' d'l.'~+ivas imu~stas P::"~'\~
l1los noticIa, até ela, nenhuma altera- rior a tfua,(1ueJ" outro .llaefí') do mun_ 00
çao impactante se havia registrado no do.
(De 1956 a 81 â média fei de Dlltort~~dc'J 1 ncl'te-amrric"luas, que.
com t~Q''1 m!'-d d.'1"1, 83- redim~'l'f!m. 'De"C)
pad.rão de_ vida do h:Jnlem comum. A.,.", 10,'1% ao ano!),
m"oo.<: em parte, da calamidade de
massas viviam na misZria :nais !leDa .cOTIIerônc1a (IDe o l1u'itre Sr. Elroxim'\.
~
gra, d!zimadJ.s pela fome e J}zln pes- Ma(;.C":"o S-:ki"-.!'}(-::t, dlrrtor do Planetes, Sobrevindo ns conct'lltrcçõ:S ur .. y..mênto (h :'-1:n';:;-~::"i1) (lo- Phn~~a.
Pal'f\. o Bra.<;lL será C()'Jv~n~ent_E' t~ ..
banJ.c; e o trabalho nas fáb~~{M n m~nto no ,T'"!n:o, p;:-:'!1~1n(':;"'r1n em 1a" ber que. graças aos fatõres eÀ1Jc"~'os,
<lOndir[:o humn.na do oparftriQ ing~PF nr..n<{) de 195!\ em ~C~«) Con"'t'h') N:1~ M
E'~"'irt:,,,õe., !~,:-r~1"'>. cre~CC':>m 3.
era tJ.l que houve qLlem Mit'ln'ázs,:, :não c.onaJ de Fconomla. V~..,..~~ {'-,,;:t-r?_;r nL rn:§f')
(I~ '1.30", f~ n~dj:l :-n~''ll. ce
se-r melhor que a dos escra\'Of; dri- RUns dados, C'.lj~. (1i.f\~' $0 tlZ-"tce' da 1955 a !":'P, {l"e ,I,. tS a 61 () Wl.l0r
ctnos na Bra.sil, Owen, já na te-rrei~ maIor utilidade parn o Er0~_11.
d-çs no1'c<: prc~pt-c> eXf''}rt''~-o':1 ao ..
rs. década do século XIX, foi tido
em cfi.'C'\· ~'<! '-:'10 1T'm~,;.o!" (la
p"r louco e revolucion::í.rio a,o prrpof
Confirl!lan~ a lição da clfncin e mp,,\w\l
(l'ól~"f'<: (' 0110 o p-O"Tam., de eXl)'J:-~l_
qUe n 'jornada 'do trebalho fõsse re- da expe.rlênc a., assrverll I) 21JtO,izs.do cóe<;
r~-l" ·os ntft,,;mQ"';. tO ('nrc: ~'r(,_
duz:da. a 12 horas. E o saláriO. rIn eOOt;onustq que o de""nYolvlm!'nto ,n~ v.ê (lU fl"C; .e.t'5"'fI1 de :z 3 v_~n'-'1 m" :0.
tal ambiente 1'0cial, era t'nldo TV'1"l 'pane:::, se d~ve à. t('cno!o~il'l ~ ouaE- re.. cu'" 9~ ntl~"L.. , fi. fim (in r-T1frl''1+31'
f
.
d
~~
fica,cJ.o. do povo e do trnb:l.lh.."o.", n
anllgera a "lei de bronze" qUe Marx de:!.cJ,c~O aI) troh:: Lilo-. bi3"i'1 como u. <>s rrc!-c:-ntp.=: ru:'ce e<;:1'"'dt><;· d" 1:1"'"''),'"
soube bj'an:i:l' como uma de S'..IRS m.lis cJ.:ç:lrld.::.d:e de P"'P'll".
t?cáQ, ee"eu('·.al aO d;:.sen·"clvi::1::""'1~:>,
contundentes armas co:ltra o slstemn
'-'I.- ......
lá C-Om~ aqtl!.
_
capitAlic;ta, N:lQUela qua.dra da ID..,- ~ão há ~nQ1f~betos entre C~ 4.5 m-t.
Tn!.e-e-· -a ...ncs C0'1C'1l 1,:, e<;~fl t'''í''''':'~)"
tória, para o g€nial Ricardo "0 p"e- lho~s: de traballindures. A r>rlllcnç.i.o
co natural do trabalho é aquêle que Obrl'2at6ria, apóc; e. lnlE'rr.rr. foi em- cão, p.c"r'arecpn-1o C;ue a p:,r"~'rí.,~:'.o.
pErmife tt cada um dos trl-loalh<l.d<n-er, pliada para 9 anos, Em 196). da. po- de canitais eslrpno:eiros nn prcce~<"o
(;"penas) subsist!r e perpetdar n. raça p';:l9.çã? (le itlade supe-riol' 9 15 &100, faoonês é pl'àtlcBmente in"irrnir-';~'1·e'
em nível est~d~nário, sem RuIIlen'.,c.r; 5,,,,% t'nham lnst-rurão superior ou tal -romo no ru%,J. de r-u-rs t~1R_ Sen~m dim!nuições u : E não havia e~p_e.. unlversitát':.\., '30.170 instrucão s~cun P,'Ultdo o Sr. Sllk's:!ka, Ql!(" lhe'! nt;·i ..
rl1nrn nem oe-rspe:rt;i-va de Que' esta dârln. e 63.-9% {) currícub básico. bul rrr1ndl" m{''r'íto n'1- mt'odo ~m<;1'·1·
t.':Imrn±.e eoos a guerra, Os r".l~;l·o" e
maldlç90 J)u.1esse ser alterada eU cor~ (agora de 9 anos]).
' ,
t'1r;iàQ de ferma permanente.
Na dissert.l.t-cão do 51', Sakisak.l crrditn"l cxfprnc~ som~m anen~,<;: 9
1,8 bilhões de ilóll"'''p", (alpTll rlP A b'~
Desta sltuacão salarial. advinhaIl1 quase não hã tópi@ em qUe êle se lhôes em comr.-r"'l ~elt;\~ 'O('\,,~ fi1-..Il !;
como é óbvio: lucros tabuloSOs para nrío re-fer.e, par;'\-_ lhe acentuar a !e- l=Irm~<laS\ ~rn"~;"""n"l'-'1. ~'fP'" " '1'1··tl ..
0.3 proprietários, índustrialistas e 00- levâ.nc16, à- tecnologia, à pesquisa. e cipação do capital estrangeiro no caEsta
"cartilha de Primeiras Utras" ê simplesmente expositiva. Estou tentan·
<10 mostrar OS dois tipos de desenvQl..
V'Lmento, mais as consequências da.
tou defjnindo a minha. .posição.
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Sábado 7

(Seção 1\)

Março de 1964

-=~

It1. .

pltaJ das. firmas japanêsas 6ti'ftge
Ool1hadOl'eS
brítánicos do século ostentatório e suntuário, ted.UZ<indO,- lando esta o que significa0 o mesmo,
passado e os l'm~os e japoneses do em compensação, as alfquctd.5' do restringmdo oB sub.c::cnção de ações do
Quando muHo a 1 ~;,
nl
.
x
1 a~uaI - c9 . n fCl~eza. das privações impósto de renda na pr-opol'çã.o 'em. capital cstl'allg'eilo. A Inflação
no
00l!l0 se de?re~ndíe IdOS ,~t: er[l'p 00 que lhes .sao ImpOStas,
Que o lucro ret.ol'na, pelo in'Ve.rt,lllien- canada e p~(jUf'..n~\, f 01, nD ano 11G.;'.~
numc;onados, e poss ve, po. 31hO o
(O'
'"'tiu' - ~
·..:Ia () !C\'m
,.4
d 2'~ Ng F-rnnca qu·:wdo a:
~e.sonvo'v<me:1to.
endô"'eno base"'do Come a renda média do operário
,a prv ({ao '-'. alnu , c n
e \) ::;a ..o, e,,'.
' , ..... "
'd
.... '
~..
: : . , " ...
"'etol' ou
l·o'l·a-o ecouo"m'cos em q"c SChe'· .... der cn:;z."t. uma g'·'3.n e ~m~
llU.5 fôrças intel'l19S de uma economia. nacional é bai~ís~imu (e nem hã. co-"
;
~
'i'; .
l'~ l ' uis llend:~'r açÕ~s -o Geue;'al
Mas ê.ste processo, p~IO qual se e:K.~ 11:'/'1 qua1ifio3r a <10 agTicuHÇ>l') é ma s é fípl.c~ad0. N(uo fal? na lilta c~ntra 'bees~a~lle r.roibit\ e. inter,feriu (iil"e~
clui Ol; se reduz ao mmimo a colal}o~ do qUe evid~ntc lhe ser in1po~~ív~: a ev-p..sa,~. a S ,.neg0.9 ao. e a fraUQe tamento no 'tnercado, COlll a. inUJ.ç;::n
if.a,ção d~ pOl~pfmç-a.s extem~s.-:- isto l'ealizar poupança signWcativa e ~ pOr-~:H~ ',~!O pa.:ece, ?bVlO e, ~ meu V'i:t: de a ena:-, de 7';'0, No Btüsil, a. sitt:a~
é. dos lllvestlmentos ~tnu,g:ellOS - perfeitamente cümp!'eemível o pert.I~ con~~.t.Ul a pl1n1ella refOlma a Set ç.âO ~ muito di.ferente: com esta :n~
será nat.uralmente mmto lUal~ pe~~~ naz afã de conqu star melhores SR- 1e!lfrentacl~, Ma.:! fi. par dê.~t~ trata- flacão desenffoJ.C:,[l, o .m:-lhor .neciúC10
so para o povo Que o adote, po;,5 eXl~e lã.ríos reais.
-?
I mento -nt1l0 DO llCO e ao lUC10. cum- , ês-e dos m1.u.s bras~lelros. que, em
que o imenso esfôtço de )1rmpallç.a
~ pr-e. dout:"ü pal'te, estabelecer uma fu!ta; de u'-ro.starem a luta íngreme,
seja p!}1' êle inteiramente suportado
Como.
con.sequencia, a prOpênsã polftk!! .<'a!.:lrial cem. Plet·amente isen. - 1 f dU.ic·l
ra manter O.' p.:l.Ís numa
Or." 'uo caso do Brasil (e em g,~ral aó· consumo é cad~. vez maior e nOs tn de d:mf:.gog a, Nem é possh:~l ha- ~~~1ÇãO d1efinida _ co!nO eSi.a o ~~
das ~n'3.l:'Ó'es- 1f\.tino-americaull-S) QSta .arr~ta a u~na. pohbca em que 03 ve,r Cr! ·.as de pe~en.os m::mlJas no_ Vão. onde o tl':;-~o).lh? e d,eddHlo, te,,condiçã;. e:;senc(al pata 1'QmpE'.r a me;,o? conflIta.hl :Olh~ 0.5 f1ns,
EStr, 5::0 d~ um o-:eranadO e de.um fun~ aico e ~rg~nizaC\o, ~ cus,a dt;:. im,~n
barfeira do subdesenvolvimen~.o apre~ p-ollt,ca. "PQl' m~Pl~'aI)Oe3, ora de hu- Clonall~mü p-o\}n~s, .nem se p:de pN- ;::(')s E.aCnfíC1QS ,- .pleferem v~,1de." a
senta uma. enorme dificttldade dlfi· manidade, (n.1. de d~magog a, tende 2 m1tir tlumento' de -s3JáriOS !'f"lis a SUt'!. erú}Kêsa . .l:1:.-!.,:fican:;o e:om u ~ ~n~
cUldade que Inexistiu nos lllOcte1OS Te~ estimular o cOnSumo. em d,etrimento nác ~cr. em flm~ão e na medida do flaçrto (L ~ua ati\-c.de. Mas, ltso. n~o. (
feridos. Reside ela no que OS t:cono~ das imrersõe,s e da capitaHzar,ão. Há. Ilumenl') d3 !J~'Gjutiv:dade ou de 511- jusUfiOJ.h<!a, r.,;~S'6,~lt~8.ng~ t'~nd.~d.~~
mistas chamnn de dem011trati01l ef· cada vez m.ais, Ectofe.s de proletaria<lo lários nom n~'!' alem das taxas df' QUo re(:~be qu~,q\.~, .t~:O~T ~on~o' ~m
ject (efeito de de~onstraçãO). O rá~ e 'do fu~ci.on~1i,smo
que Ee tornam de~valort?8ç'ão da rr.of'da.
~
p3.~amcn:~, "" . ~'?'u:~~e r~n 'nn indú,stri3
dio. o cinema, a unprensa, ~evnm a ~tas pnvlles",aà~s percebendo muito
... ~ ,,~ O' i .. ,
l ~)~ . . to."õ.c,""".;D,-' \l"-le~: C~H;t~'ola-:"l to::'l .
t
o
.todo·o mu:Jdo a visao da vldR, do.s alem do que serla razDável. dentro
~a. c-.:mh'á : : i.-;'t~·~e<>"u",:n.o.'; . t;---'\ Il,nma(:eut.ca":-I- '"' o,. ;,,"~ fi,", n S"tl (li.
hábitos e d{)s pndrões de consum.o das proporcões da renda nacional E tOl.clira que hC,Je G.r1g'e nos.::B. pOht,- mente por e.."r,,~ _e.
~:\
daquela 'pequena ,.,arte da numanlila- há. uma ihisão generosa d" p'arte' d~. cu.: h.%tilha-te o c3.p i tal estt'J.1":!t'.lr<'l., nh~lI'Ó ~\O F..xt~r:or c ~:le e.<::~u;e,?,~;.'~
v
11..3
•
.
'nt"an"uTiza ~'"
~e
'·1.;'a "e 9, inic"
'aue L.,'
a P·'OPbiBlHl.d'" gql..ll ~'" ,a.o.!.' .. !.
de que já alcançoll um a o t;rall <.Ie muU-Os. pôsto que irracional. pela J , ' 'I,..
e. Cllcl'l ~....
",
l' ,el':e'" à' L-rÚ]f,~f:.O em Qll(
:requeza, com rendrus 'Po/ c:O:Pttc" e1;- qtlal se julga po~sível distribuir, a t~va pn:nu:la n",c1onal, ag:.~~se n~u- ?,:~P<!I(~,~;;~:~, .
.
vadas e que. em consequencla. dlspoe golpes de lei.S, aquilo que não exlstê. t.Ilmente n ~las:se rural. nao s~ P,?~) .l"ve o .l..-'._,
.
1
de um nive de contôrt-o e bem-es.tar Se é irteaável ue uma e Uena cla$- move a dcvlda arrecadação tr!but-'lH:á C3.S~5 en1 que, -V, :E:Xll. t-f'm. rc!·
inveJáveis. O .que não é vlsto .nem se de fa;orec1-dos c(>nce~tr~ em suas ria, não J:e fnvotecem a.c; in1'et'.<;ôt>s 'jp 1"'[0, O Bras-i~ p;,ec:.~,a de, poupa.!)!;;"!.
conhecido não é procurado: ,mas. de mãos a propriedade e a riqueza em lucros e. ao mesmo tempo que ass m d~. bons ",alár;o~. p:):-em, ~ll:do a ê~.
o~lt.ra parte: o qUe é constantemente 'brutal contr ste com. a g and ma.iO-_ n~da se faz para estimular a produ· ~r-~" bons salarJos U!,!1 t-ab. l~o, n ... (
Vl.Sto e sabldo como sendo ,!\gra4ável r
'i\ ~
~
r
e
çao e a produtividade. tôda~ as medi~ 1 digo como o do ~ap!;l? - umc"~; ,n\
e prazeroso. p!1SSg. a co:lStItllir alv() la. da p-opu]9,çao, nao menOs certo é da..'l fão no sentido de lUt1plií\r e 1n-llnuuclo _ m{1~ um tra..bo.lho e..f\ .... e~lt,1
de permanente desejo.
que, po~ en~úan~o. () produto e a l'en~ crementar o consllmo Então
pr e- ~O!l10 o da. Alemanha:
N?~O Pau
,
.. - .
da naClOnalg suo ext.rernamente pe~
d _
. ~
.
"
,_ at-r2.vessa. situação multo, ser'la, mll:
• A.s massas mglesas em fu'lS ~o sé- quenos para permitir. que. mediante t~n e se, lnsen atam ente, !(!rc~r m~ i nó."> bnt:síleil'CS. devemOg f1..1udo.r o Go,
cuIo XVIII E; no século XIX n8-0 so~ uma. iusta d:.'Stribuição dêles, as rna.s- dlante leis. e decre~os, a. dtst~üm, Ç~~O! vênio a enfrentar o ;:,roblemo., dondo
frery.m o ef~lto de .demonstr~ção, p?r lSas trabalhadoras pO.ssRm de.:;[rutnr d~ un:a plt~nção :,cassa, sen,lO lh_- I aquI no Sen2Go. ex:emplos COlnO' o qw
motrvo,'; 6bvlOS. POlS que nao ,.havl~ de bons p.a.dtQt'.S de vt<\a. A lóg\~.t\ e O' xIsten~e: DIstribuI-se! ~e?1 ve,l'-dadc, I V. Ex:.t. aponta, de .vá~"OS países; COn1~
no. mundo. entao. exemplo .de sta'l! bom~sellEo mostra.1U qu.e. a clistl'tbllJ~ ?a p cl pmtado dfl.S ~m:s.:.oes. ql~e
a. In~;d:1.te1'rn. a R1J:ssrol, o
~ I
dl!rd. melhor que ~ delas .. O .Japao <;ão 15'6 l)c<ie f:er satlf>fe..tól'ia qnando ,a.01., eO.fi a inn.:tçao. a espal, fl9':o. C~n..1.dá. Ao mesIJ10 temp~, precl~a,
i
v1Veu" até receniémente, l?ü ':\do do a. prOduçãO'
torna g 'nnd '
DlStl'lbm-se-, em verdsde, a m~5erl.(\. n1"D3, luzer '~nsüya_ '<\0 Pr~.sldente. ~1~
t'~stQ do Univetso, com mUllmos conS
l, . C.
,
"'ó homem nfio pode ser respohsab!h
tatoo com a Oclilente. de forma que
Totn,o . a dIzer: ~6 a poupança e a :- d'
t. tudo o que
OCOrre, com~
a imenEn maiorla de seu })DV"O desO cDÍlfôrtc e o beru·estal' genera~ P:Odut.t vldade assegmRm o de3fmvol· ~~ni1u~: fl'\zcndeiIo pode sê.l0, po
conhecid-i os cost.umes e p'ldrões de 11zados re.su1ta:n e- são fruto de uma vune~lo, St??- .prOà,uçAo· abundnnte tudo o' que acontece na S-t!.(\ faz.enda
vida da. Europa e Norte~Amértca.. E produção e rIqUeza abundant.es, E. penll'te sa.larlas rea·.,s que a~egurom Se há um a.sstU<S!!luto nâ fazenda. i
:na Rússia \Sov-iétiC!1. como observou t :rtanto. o confôl'to e c bem~estar pRdr'õcs de vida cC11fortá\'els aos que fa:tendeiro náo Ê! o l'espol1s:lvel.: te
argutamente o,Professor Nlll'kse (ol- dE:pendem e são conseQuêncüt do d~-' tJ'.'lb.'llh!'tm. Nesta matéria. não. há o 0050 Que fez algu.§m se extraViar
.tadg por campos), a famosa IfCorti: s~nv.olv~mento. MM, para êst.e, como mágica pa.t:sivel. E se me dL:crem que I dü-r um"? solução. inadeqüada talve2
na de Ferro", tanto ou nIaIs que o ~os, md11lpensável é que se fomente o vulto da renda nacion9-1 e. e.speci~ contra OS princlplOS, do fazenóE:lro,
objettvo de pr~llr o p0'60 .de ca.n. a poupa-nça e o lnve-stJment.o, desen- almente, a rendn per· capitn do braO prob-'&na d-a Bra~l é, muito sé
. tamfna~ão pohtíc.a. Oll ideolhg1ta . tc~e cC'l'ajando O consumo imediato"
.sileirSl e, do tra.balhador. ,não .wpor- rio. A te;ra, de fato.' representa. cê.r
o de lso1§·lo, pelo de.;l5c~n cc nen o, Nã
t d
tnm ma ar esfôrço de pol~)9nça - ca. de 2Q% apena.<;, mas compete '
da. tentaçao e da nt\,IH(~ que o exero·
o pre en o com estas sentenç:ls cumprindo. 0.9 contrário. ;.. me1horar nó;; c-Jffi financiamentos. COmO jâ te
pl~ dos pad:jões oCldenLaic; de bem- insinuar que sejam adiadas ou pos.. lmed/atlirncnte as c()ndíç6e~ de vídi\ m~ tido, -eil1l Fer~amQuco. pelo $-an
tergadss as reformas estruturais de de nossas populações, cOnto, imperati- co do Brasil e cut!"Q:s, da·r ,a. êste Pal
es.·ar exerce] a.
A prc'Vã de Que a observação é (lue () Bras'I1 evidentemente carece, \'0 democrático _ reSponderei Que uma estJ"utura agropecuárlfl.. :Oem '~1
correta, é o que se verüiea entre a Com o PrOt. Galbreith, Penso Que reconheço s gravidade dêste drama. ga.niz.ada e ~lma estrutura lndWitrh
Alemanha Ocidental e 6 Orienta.l. "mna Teforma não é qualqueT co;sa mas acrescento uma n.dvertênc~a ao,~ adequada, nao dJ.,g0, tota'unente ';1'3
que pCssa fica.r à espe.ra do progrcs·
I
'
i
u amda é lmp05s1v-e
•
Os alemães orIentaIs,. Que es tao ven. so econômico~ muit.o p(:lo cC>l1ttárll1. pOIft cc~ e aOS lftleres sindicais Que S11e ra, porq e
tà d :P8
do I)S pa<1rões de Vida da Alemanha. é
1I
ê
di Jl:
•
boje gOvernam êS~e pais. Q~land() a Mas é precisO tever n. qu"tS (} i as! Hei
Ocidenta.l fOrl'em para ela, não tan... • mu as \': zes, a con çU.o prev!Jl democracia ruir no Brasll _
COmo téntes. que, no patefs,!o \lll1B.""asUn " ~
,
•
d
1 déste pro!P'e-:;.!:o".
d A
uma 'P"at~n
..
~
'PV<.I
. to. creio eu, ,por questões i eal6g resnItad~.d9. lut.a feroz que contrQ- eln
aV.e, té. ("rínta. a.nós· no Japão, pc
eas, mas por uma questão de partlMas• .algumas delas, e, especialtnen· se desfecha - e qua.ndo em seu lu~ durar
em, muitos ~asos, nlo ex!!
ç'p.açã() em melhCl" padrão de vida .. te. a agrária ""- de t-ôde.s a mais rc- gar se implantar uma. "de-mocrRc1!! po- ~emp ~nte ' t- q\umdo existe
SE
E tr
~
cf onstration e/Ject clam8.dtl. - exige invest:1nentos 8ubs ..· pUlar", de tipo e c'l'!eI?-taç!i.() soviéU·
e ~a lei 'nternaeional, que ll1e d
n e nos" () em
i t
tancials e 'POrtanto, -prévias pcu.pB.n- cOs, não tenham dUVIda a.s massas gu
ã() 1 de aotua& q,uinze ano:
atua em chelo. sem qua.lquer 1 roi '90- ças ou tr!butos (que são OULrQ. mOda.- obreiras do oompo e da clrlade '8 res.. a,. d\l!a~ . to meu há cérca de. se
ção, e se faz sentir, com intensidade lMade de privação de consumo pes.. peito da poHtica econômica Que lhe.-; EXlSte pro~~na.do
respeito do pn
igu~l. Quer sôbre .s camada. do.s
soaI), aindt. que (\ terro. a dist.ribUir s~á, imposta. Nem haverA. 'maia gre... ~:~~ ~~ atentes. paTa evitar abl
prle~ãrios, capitalIstas e ~mpresár~08, sela. obtida. gratuitamente. Porque, ves nem sindicatos eseolhendo (Ure.. 60S Unl gomem do EXterOOlf. pc
Quer s6br~ as massM urbanas.
depois da desgraçada experj~ncJa que toras da empresa e lhe3 ditando nC'r... exemP.lO deposita a sUa ,patente r
) Aquêles longe de adotarem o pu- serremos, creio que até os parvos jâ mas. Não haverá ma1s marajás, li: Departamento da propriedade rndru
rlt~n.!s1l10' vcJ.untâr!o de uma. vida. cOfilpreendezn 'que a miragem da,s h;averá ,poupança, dure. e cruel pau,: t'rial.
modesta, aplicada, exclusivamente ao emLssões .da gultarra
lnf1acionárfs pança...s qUgJQU~ custo e enl qual...
Sua pa.t:e::nte fica. relegada ao abaI
trabalho e ao ln:vestimento de IUcr03, nã.o ,substitui a. reaI:dade da pou~ quer hIpótese, tal como na ltds.sJa, , dono porque ninguém a estud$- e, r
em boa parte de seus 1ntegrantes ote.. pança.
pal'a. que haja aumento .de prOdução entanto êsse homem continua' a gc
rece um espetácu~ de dissipação e
O que ôe.<;ejo acentuar é Que,.se e desenvolviment? Porque. neste ca~ zar de I prl'viléglOS, é dOD? da &ltu~
.ostentação que causa escâ-ndalo e queremos realmente alcançar o de.. pItul0,' eIS comunlStM, quando, no po~ "ção porque fêz o depósIto. No d
llrovc'CQ reVOlta. O noticiário de nOS- senvalvimento, temos de adotar unia der, pense.m exatamente como eu, em' que sair, dis"pQrá de m&Ú$ .qui1\:
sas "colunas e-ociais" parece, por vê- pOlitica adequada s. esta' finn.lidade, fora do poder.
a.noo, .havendO Cl!800 em que a pa-t.eJ
2.e8, subcencionRdo pelo govêrno rUS- Se não agrada ~o ge.vêrno brasileiro
F-a~o 6- ressalva ft. re..~pe1t() da gre. te Já, desapareceu. de _~à mul~t;?, 1
f:O tanto favorece a :pregaçãO corou..
ve
Ext-ea.-ibr. e cfmtin'1,l!9. ng'C'l'allu'V l:'l
!li "ta cOm a. exibição diár-:e, dos in{.. 'g, colaboração dos cQ,pltats privadOS
.
Brasil. O dtscurliO de V. Ex' é mA1
q\~~ d~ni.Veis soc,ia\s e de o.rrontosa estrangeil'os e prefere um de.s-envol..
O Sr. José .Ennírio - Permite V. nifico, peco. encar-eclda-mente, Que 1:
indifetcnca para COm a mi,~éri& e o vimento predominantemente endóge- Exa. um apal te?
temos. unidOS, nesta. casa.. pelo p~
.'
'1 .
no, precisa aceitar a,s consequênciM
p \ n10 Rou-v~ no ano pa...C\SSdO. uma lnfl.
~allpel'lSmO bras. eIrOS.
. t desta opção. promovendo Um V101en..
-Wr:' ~B~irl~A_- O °êal1a.d~ ção de 'J7%~. En!:entáremos ...~",l!rof?~
Mas, o que' o notável . eCOl1ottuS a to esfôrço c:I~ aumento da poupança. é um Dais. que recebeu um -grande e.u- ma como.? Japcw e a Aj e-m_U1""' ....
t'''.I'·íc:o cha~la. ,ccm mUlta. pr.~prb- interna. Pa.ra- o desiderato, cumpre, xíUo do Capjbll' estr,angeirô. e já, se ram, depoiS da. guerr-a.
d::de, de <'ffilll.1eÜsmo hedonlst.a , in- de uma. parte, estimular, de f;ôdas 1\.5 re...~ente, demasJ:adamente ~~. No
O SR. ME:M DE SÁ _ .Agra.deço
f[l:enc'a tambem as ll'l.as.sas da pOpll~ formas, o r-elnve.stlmento de luC!ros ano JXlssado .ilcrlOU yma t&ja., pele. v. EJ(6.
19r;ão. sDb"etudo nrbana, Q.ue, em, Ia· das claSSts t'.n1})l'esa:rla-l.s: O ltnPor~ qual as ações ·pcrtme.e.nte-s aos ".:ne.,
~i.~! ..
'c" do mcéêlo de viela Que o rádlo, o tánte no -lUcro, é '8- sua a-pVcacAo<. deme teliam de pa:g~ o' ~~~ de
A ~fto da& patente", qU& ~
(' 'P,?'U1'1 e' ~,' irup]·et1?a lhes aprefen- Através de ir{lpC.~tOS· dl'ás~lc()S, deve- 30% para . .serem V6.!1t$idas no ~te- pre-oe~ V. Jilitl, ~{) ~pen.a., t
tum, ntio .se confO'mam - como oS se punir a s.ua aplicação em c.o~umo r19r. OenoJS. odou ~ leJi. a.nu... ~..-1be e,me. na,di ~

p'3

L

•••• , •

•

•

:'-1 ',.

A

I

;e·l

J::tpao

e'

ia

I

a

'p;:o...

g

•

,

S~bado

OIARIC' DO CONCRESSO NACIONAL

7

"

(Seção !r)

,Vlarço ae. 1~oq.

"

'lo""

9:;-1

tste, Sr. Presidente. o resumo das 8,8 (Iue boj'.:!' pl'evaIecem, sent1.:no.s &
doe llic. G~. J,·qula. mento U~ P.alo.
stonária.s de serviço público e imporCOnCll1.)Õe.s Cio pa.recer a.provado pel(l. ostentação -de um pel'iodo de fa.u.')to.
nho:, Joà,o, Gcu,art, há um te>;to de tação de chapas dI! aço.
O ...orre ..nas. &gora, a impre:::são níti
mIn.)1a aUlo~ja. no qual ê::;::e p.!vb!e"l Dita CÓllll'4'lâo, Sr. Pl'esident.e, lo .. nQSS3. ConlÍ$ã.Q qWi concluiu aeua tro~
m~ t' r~5;,!n~{I, e~atarlletlte ~?rno ~ ~ gol> a~.ó~ instalada., conferiu-me
a balhos. Se 03 ret:.a.r(1Ou em pa.rte, to.1 da. Q:ue Os nossos problenu\s d.e hoje,
dos nQ setor da. energia elétrica. l"CfJct~lll
E;.;:" lndtC".... Ii'~ta d),to, nUlU altlgo, lP" hcnm de ete.:;-el'-me Presidente. Tra.- por motivos alheios à vontade
a. ignorância e a inegnuid:'l.de ÓflUtl 'les
quem oqtiQ:,~r ~ yatente prec.J;,a P~{).·I t)aJl1ou, 1!\.'1tO qllU!l.to possível, promo- memJ.:rro.s lntegrantes.
'lar que €la contmua enl v:~cr n" PH.l..~ vl:lndo M invC'st'ge.Cõc.'l. n2cE!ssári~ e
Qoondo a. matéria. fôr e1runjnada que negociaram pelo Brasil .a intro ...
int."'::iro. Já fxlSHl fi h:~ e nr.~ tu! :E: O!lV!V, F6bre O as.Junto, testemunhas em plelll.\rlo, voltar~i a presror novos dução dos serviç.os públicos de ele':..l'lgulaUlO1t{) do f3r. JO,!l.J, aou.art; fOL I qll~Iif'e>L\(a..';. tais com~ a Almil'ante esclM'ecimentos, como certamente o cidade.
6 Jei da COll,gre.s.w Nuc;onal q!le ~.,.LlÍC.(.I MeIra, o G('n. Anuwl'y Kruel. fa.rá, com m~.iOl'M po.st.ibilidades,
o
A indCfillição de au~orl{l. !l.de f:.scali6
ta'Q:.'le~:€'u aSSIm.
03 81';). P9.ulO HOlr.(tno, Lcocádio An .. Relator da matéria que estudou () as.. zadora, a complexidudo e () d€S('onheSr. P:~!"~dwte, vou p!'o~s~gUil'. E.<;- tUIH': P:\U1Q Ri;I:fl' .. ",~lreZ!;r Ba.tista 8!}lltO. apl'vftmdadamentc.
oimento de uma invenção recente, atlt\'~ 'l~rmU1~n<i{), aJiús, quandQ fui e S~•.Qd\lr, GOlneJa V!~ln1.. ql,!.e escla ..
Dou por cwnprido o meu dever na clima de sigilo e lUistér:o que cçl'cava.
hQ.lll'ado p">:Q apa.rt.e da e'ffilfl~nte Se- l',;>CE.am varias aspectos do problema. Pl'e3idênc!a.
daquele órgão qde, neste a operação dessas €'lUprê~as e o atranac'.or trapl\:ltistft.
. Te~'min-ad{)s os de~q.lment,os, a Co- momento. considera
encerrados os SO cultural f!, sobretudo, tecnológ,ro
do m~:'-o n,adonal. tudo concorria p[\ra
mis3ão diligencie).!,] colher uma série seus tra,palhos,
t !.-e-nrto J :
que es:sa atividad~, que hoje sal)emo5
de dOCllmctncs indispe1l.5ãvels aI;> exaEra o Que tmhtJ. a dizer 'Sr, Pres!. tão fácil do: entonder, fos~e tida e
Senh.:~~. Depois de- ha.ver'mos l'e-, me d,:), matéria, Esta:ido o processo,
dente.
(Muito
bem).
gist:.-ado altcs índicEs ce crescimento por a~sim dizer, ~<;uficlentemente e5.
havida. oomo uma mina, de OU1'o e
ecc~lô:uico,. de· 1935 a lâ51 (cêrr:a de cl::uecid(). ú Relator Senador
João
povoasse de. pes::tdêlos a cOll5c:ênr~a.
o
sn.
PRESIDENTE,
6 11 7% ao ano). inclusive .:om I:lub~... Ag!'iplnQ, com seu
espírito púbHco
dos brasileiros Que ncordütrRm pRra
tanclal c,)labcraç~o de capitais e fi.. c-1racterizado, s:bretudo, pelo ft.'õpecas tutas d'l emand;uçf.:.o ec~nõm~çú
O
Sr:
LeiteNe~<>
acaba
de
enviar
nanclameutos estT,angeiro.s, ed2JnO"s to de sel'enjdade e de energia.. emitiu
EOC1a! do Bras.iI.
com a economia esta;;nadl\ df1sde 19.õ::!. parec;er;.. com na
seguintes ·conclu· à. Mesa o RClátÓlio da ComiSSão .Par!Rmentar
de
Inquérito,
que
vai
Bel'
E a evoluçúo 1ne':01'áy~1 da hl.Slr\r i a
Pretel1diamo..'i aUillentJ!,r a ..axa para sóes:
Mo.
provoca irônicr.mente
uma inv~:',:;ão
7.5{', num lJ;n~nso esfô.rç-o di" m\'es ;.,'
(f,cndo) :
das posições reIJlth:l.s~ procn:e.:n. hollent~>s e a vem.OS, CRU "para a casa
Je. as conc€&sioruHia.s convencer o Go~
E' lido O seguinte:
los 3',~.
.
"1) O po.der EecuUvo drverá
vêrn-o brasileiro do bom negóc:o que
.
.
....1 eexarrdnar todo Q assunto à 1m
&ie faz em comprar-lhes as proprie~
NCl,o fi com di'-:C\1rsos e C~~ll a~ita·
de subâo.'lnciOiCS element>Qs adnzl.
Coniissão
Parlamentar
de
d.ades
e ,ve:'if!calTI estruem a.,> autori ..
ção ,mtrsnquili-da-ue e balburdw quo:dos pelas Comissões Par!aOlent.a6
se i"uperí\m conjunturas como 6 atual
re.... de Inqu(>r1to e pelO 'rebate po
dndes suspeitas dessa afirmativa.
Inquérito
Prev-alfi":,>pC\O Os prD .,.~OS Or-R, nn
.selo da oplniãQ pt1t)!ica e. a.tin6
talvez. os alunos tenham aprovaitado
uso ,a estag:Mção c~l1Jugada. à .uHagida' a fórmula jül~'jlda maIs sa~
as f1ções dos mestres.: talvez, tenha
RESO/.UÇ;\O N' 11, DE 1963
çãü ccnctuz.o Brasil inevitàvelm~nte
tisfatól'ia. encaminho mensagem
sido s!lnp!E'~'!. obra do desUno, mas o
ao çOl"\lunismo. pois, co;no afl.rm el de
ao CongTeSSQ a útn de que, llesfato é que sc rep::-te mais uma vez a
Relator: \ João. Agripino
iniçio, ao demOcracia. so SUOs1Ste ~as
te, seja consulJsta.nciada etn lei o
história bíblica. das vacas gordas e
naçôe-.::: subde~envolvidas na. medIda
que fôr julgado de maio!, C<.Invtdas vaC(1s m:lgras,
RELATÓRIO
em que lhES rea..ize o ideal de delliência e. ftSstm. sI) reeU:;>:ando a.
Por outro lado o atraso cu!,:nral e
F.stR. ComiSSão parlamentar de In4
tem'Olvtmento.
\'rrdadel.ra harnlO11i"", fIltre o~ po . .
becnológioo que, nos idos de 1910 a.
A únlcª pel'gnnta a q1!e não I'j,f;i
dêrea mG-di::\.nte li t'qult.aitva. di- quérito foJ' constItuida. pela Resolução 19:""0, criava O constran~lmef'nto pSinl] 11-:63 PD:fa, "averiguar, no pl'alJo de
rrsponde{ é se Q SI,'. JQ3,O G,),Ullll't
visã.o de 6!lu,g e direitQ..~.
120 dms, .sobre a, aqui.s1ção, pe1ó. Ga... cológico da.;; autoridAdes g'ov~rnamen~
e seus comvn;n\leir<\5 d~ gQ\'~rno t1 de
~) Quanto à aqul... ição. devem
vêrno
acerVos, de co.l1dssioná6 tals e as fnzia ft-ceitar, sem cOl'llpte-idéias. têm co;l"çi~nCi9, do WIpel que
ser prol=ost.as ~s
três ~egUíutes rias deFederal.
s('YViçQ.S pÚblic{lS i importação ender, proces,ws e critério..s financeideúinpenhatl\ Q1J i5i,\et t{io tolos que
fórmulM 'para opção da. A.MFORP de
r.os pr6pt'io.s düs ambientes adiRl1,:achapas de aço".
•
se -l'~put~rn m~is et.TQ~rt.O$ do que, ().5
e Ola:. Telef~n~('a Dtf\sUetra;
dos ta?; ÇOU"l Que hoje n rea,~8.0 de
-éUIr-igeJ,1,tes iu1ç.n:w.ctona.;..:o do CODI.!.I~
1t
,Vem de examin~u' sUbsta.nc!aJ "dOSM humildes e comp!:!cência se tl"an:;,'fo.í'al Ac~. aç~o dQ v~}{)r em ers, sxer" e <te ouvir de"l"lonirn.ntno aJ..."U .. me mltll!l recusa limtnar, nilo ~Ó pelas
nism.o.
que foi calcnlactQ :p~ta OO~p
d
~
~
~
De mlnha oarte.. ÇJlmejançl;o aç.irn~
p.~'ém com ~g~l.e~1tQ à ti.;>ta, za ~ .sôl,m.' a.. qye.stã o d.a compra pelo autOl'1.d.ad·es com.O. já tQ.,lllbé-m :;da
de tudo o desen"olvime~Jto. qent~o da
mecth\.nte veJ,lda si.,nult:lpel\ pcla Governo bl"asHelro das emnrê.sas con .. op!n1ão ·púbUcn. de tudo' aqu!1o que
.
demÓ')r~cia, defi(!.lª,i18 quª o I}rasil toUnHo 1\ t\MFO.R:f de 11m "l.wrt~ ces.slo..ná.r1a~<; (te serviço público eon ... não percebe.
ma,"_',,~ por' mOç!,~Iq.> o CaJ,,1aQ:ã..',. a AUI5 ..
fonto" doe p~.p~l.;; de sua Rrop~je- trolad,~'!. veLo. O:n1.PQ A,tnerlea.tl() dn
Mais
ainda,
com
O
desenvO:>lvimõ>nto
tráliH. a, Alen:\,3,n-lJ,!;l., para· nsO /alm'
da,de ~m. C!l\P.l:&s~ cst.a,tl;\.iÁ d.e American a.nd Fori~p1 I"OW8l' Co. Inc. da CQusciêuc:.i,fl nacionnl. nZ'uhmn as~
na. $\léci1,\. na ri(D~'uega" -n~ H~,a.tl~a
seu çoptrÔle. "f~~ \lIlpêts ~e·('i(l.m
Em nos''1a pos!çãà de relMo1:', cabe.. snn,!o tem.. hoje em dia, pOSsibilida<i'e
e na DjnamaI:,ca, c.o11$iderQ mUlto 11{ll1p,IJ,.(\dQS· mecUa!.l.t.e çriJ~l'io
d(!:no.s a apreclação dos fa.tos e a E',mis ... d.e cO:1cluSão ó'€'m pormenorlzadas exmit::l.d,çs e 'm)u~ am.Q~ciosos os ~l'a.
Etv~ltaçá,o ifgual ao aplicª-do Q.M são de, conceitos ·isentos. P\'etendet.n<JS plic:.R<;ôes M pÚblico e ampL-o debate.
~ile4:os q.ue -f>~ R,bi.<>.r:pf\nl. em açtrp.[('aSllbs~ctiªria.3. <la AMF01tP e seria.m 8$slUnn- posição (ie independência t0
Muno ao (',o:utrário, como bem eviP'{'~, e timj~J;I.~ CO.!l;la pa,~'ad,iR'llJa p~Tf.l
tt~~-Qú:ad~s l)a pro:porçãQ em que tal
margem dQS interé-..ç;ses e pl'eç'Qn- d..etlcia .il:lStauu.mte o r..fI$() e~ vauta.
a n().?,'1(1. PÁ.tri,ª, os O)ogêlO§ da B-u.s11~9
çoml1.I:\>mQt.~sem. o' con,tró1.e ceitos obj-et~Wtn;do Q ateudtme-nto dos os assuntos que se i,nicil'l..m nos gabI~ia" da. ChJ1].a, G do. Cl.\ba.
da "Ç'l,1i.i!o ~Ôt)Tf) R.S el11p.r~sa."" es- sup.erlore.'i' mteràsses do Pa~ e aO$ net.es terminam nas p:,aças públicás
.tat.a.tR. Etltret{llJ,t,Q, lJ.enhuul.a re.'$- reClal"'Jl..oso de 1.lrna, c.QIl8ciêl,cla vottada e U{,)g: d~b.ates abertos e n~~taR tribu1\1.3.S, "se p:'e~erem Q~e o de.senvol.tri.'.;~.o ll,f;l.,V~rla quq,nto à negociaI
viml>nto seja end.~eno, OOpleo.l (to 1.i ..
JiQ...9.de tot~l ou parCial do "lV\rt_ a. ongos anos para a vida :p1.ibl.iCs.. na.is popu!a.!'f'S serão, finahnentê .iu~
f lI'
1
&:'~
Nã.o nos amedronta situar os 'fatos gados e decididos.
ç~o'
Q,'i ~l:'el!ttf.~ d? Japã~, Ten,:os
o. 1.0" :peta A~4"J;'QRl:'.
que cCtli~'ariam a Qneo.tacão do 00COz:ldiçól;!§ tl!H~n§~me.nte. mais ffl.vo.~ ...
CÓ:nsist~ a.5$!m. a n(\$S() vêr. ê:'l'v
veis que o v5'h.o Impéno do SOl Na..", ..
. b) Tre.nMorrna~ã.o das su"bs1... vêl'no, nM\ tão pouco oos aCOV31'Óa
Cf'l'tf> para. dingil' () progresso.
dl~!'ÜI$ ela. AM,FOJef' em emprê-- rec(!nh~l' d1re:il;Qs legítimos e re.<''Pei ... p..O::i.c.:J1.óglco dos maJ.5 element.ares .a
:enta.tiv(l
de oonduzir um assunto com
S6 no.!). faltan~ OS g~H(qrna.1J.tC!'{. C'1-{l1i&~S <te CCol;1on.ua ro.k:f:a I)),edia.n.te. tal' pmltos de vi.s~~ de emvrÔS3s sub..
to bem,. M1I,itQ bem. palmas).
o,umef!..~o de. capftla, !JuQ.."-Crevendo. metidaa aQ pelonri.nho da oplnHlo pú .. a potencialid1de dema.g6qiea dQ que
estamos t!'atando. "('01 u[veI de gab:a tJ~llao, 0.$ ~t.ac!(\$. ou tllJ1QOS, bllc n rn<}icaJizad.a.
ne~~, atrtlindo, por sua. !'t'clusão. as
Q.uant!a suflcien.t~ p.a,re. a. aqn1s1..
_
o SR. PlkJ$$!m:N",~,
ção, de conhl'ôle. QonCQmit-ante.-.
Nao vem,)s porque deSC01lhCC4."'T o ate::cções ·daqueles que &,e consid.erool
Sena.dor
Tem a. palavra o !lobre
mente seriam a.~egUl'-aQ8.~ '::,..(' ca,- papel pione~l'O e, dec@vo da.s.. empl'ê .. '*'n"t;uelas dos interª~se-s nacioI!a1s.
Leite Neto.
pi+>:tl m:no;:::itárjo cond.'ções ' de sas ,cçnce.sslOnánas
C!e serviços. de· Perante éstes e a opinião pública,
.reuatbilidade má.",<ima dentrQ d~ eletl'lCl~(lde ~e cnp!t:u.s estran~ell'aS ma.ls importa. o exame das possibUi1
CO !\\PAReCEM ~h\IS OS SF.~1I0•.
lt;glslaçã-o vigen""e, poEsibilitnndo nOs pr m61'cl:o.s de no.s..~ indu.'S't.rian~ 1a(l'es 'd{" oeão excu.sa e- contl'á.rirl aos
l!,&S Sl>~\I).Q~Uj.S,
a alienaçã..o Pl'O!1'l'e..'\Siv-a do.s pa.~ 2.aÇi}.o.
lnterps,sps nacionais do que a efet!va
pets. caso desejajo por seus de- '. Naqueles anos do desperta.r de uma f!xistêncin de mácula, desonf'~'idad'~
Edmundo t.e"Y'
tcutQres.
co~iênd.a ~ciona1 não tinha o Go- cu real iU0Cn"'.. cn·ência. para o pai<;.
Art.hur Vlrgílio
e) parUclpação
dos entendi- vêrno O empl'el'áric.s brasileitC's: CDmAo cbserv.a.dor d'l realid..ldE' n~c!:"l
Sebastião Archer
menta.'; po:' emprê.w.S
lsoTade. petêncb e condições' para se 1811Çfir nal. nio escapa a. imporü1,nc;a dê3tP5
mente em fun(,'ão, QUS blterêsses nos ernp!'eendimentos de infra-estru- a.rgumentos pa':!t a. cc!\dq<;,ão de negóAntônio Jucá
dos Estados respectivos com o· tnra cJue por Slls comp2exidldade e ~fc.ç óo rwtc do que foi proposto pela
apoio e supervisão da. l1D~ão·. Ca.... alta. ~apita1i~acão requeriam técnlc3: A.MFORP.
DiDo:trte Mariz
1)0 tôssse esta a fórmula in1c;al ... ,e te{'urso.s dos 'Países de civUização
Hel'iba!do Vieira.
A simples exis~ência de tl!l1a [3ceta
mente. adotada acN'd:tamQS: que . adiantada ,
desc:onheé::ia. numa (Iperação f1nanaIgwnt;ls tn~n,«"'l.Qões
já.. Uvr-SS"em
Jefferson de Aguial
Igualment-e.
reconhecemos
L
pape!
c:::i.."ao
tão complexa e envolyendo va~
sido. sat1sfarorí:3mente concluIdas.
Aarão SteInbruch
})Ois.. as dificnld a.des são funções educacional qu'e' t'lSsas emprêsas tive~ lores elevadas é o bo.st::mte para mn
e:tt:onencia.!.s: dos montantes en... raro no cenárIo técnico-~ouôm1co pré-ju:lga1IU!>~nto face ao estado de
vasconcelos Torres
bra.sUeiro
volvic:os, ..
espírito vigente no pa[s.
Aronso Art'1OS
Entret·anto. devemos proclamar com
Finalmente, Sr." Presidente:
E neS'.as con.siderações. Mo devem
Melo Bl:aga.
igual clareza. que êste.s e outros ser~
menospl"e.sadas aS pos.ições ideoló~
"3) Remeter ao Sr, Pl'cô!dent.c- ,1cos a nós prestados foram. em sua ser
sricas e as radicalizações de atitudes
da
República,
cópia
I.êste
Relatóépoca. pagos e muito bem pa.gvs. Não que "t'
O SR. LErrE NETO:
c,aracteriza-n-d:o o mO.mento
rio 'paro: os devidos. fins-,"
sabemos e provavelmente· nunca sabe6 atua!,
.
(Sem revisão do orador)
51'.
Quanto à part-e de chapas de aço, remos a renta,bilidade das grandes
A evidêneia do que dissemcs a.cima
emprêsas
concessionáriasnas
primeiPresidente,
a Resolução nO?
11-63 R verd'ade ê qne a Companhia Side~
está.. dema.tts.trada. nos depoi.mel1~Os
meu uma Comissão parlament.ar' de· 1'Úntica NaCional não ,tentou importar ras d'é'c3das des~e século: apenas, tomadoo: ningué..>n ousou as.Wlnu
:l:t:quél'1to Bôbre a aqUlsiçáó pelo 60- chap.ag de aeo. Nenhuma operação quando conttcntamo.~ as tarlfa.s de quaLQuer responsabilidad,e e. mllitc
vêrno Federal. de 6(:e.r'·o.~ às conces.. foI SC{luer iniciada· ncs.s-e sentido,.•
c>ntão, devidamente reajus.tadas, com meno:;, q~,a.lquer paternIdade por
6
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idéias ou critérios, Muito ao cont.rá- ção exclusive o sinal. Diz mais a re- parg. uma. aqusição de emprêsas de túnio. Como então impedir Que tõrio, o exame dos depoimento:> revela ferida proposta qUe, S€.DUJ o pLO~ eletricida:te isola0.3:, uma~ Qas ou "l'a5 das cs demais emprêsas concesSionáa preocupação de todos os depoEn- prio Govêrno o concessionário, a re· p1Jr centenas de km. Apenas uma.. a rias ven!lfill1 solicitar. pOr equi-dade,
tes de rninimiza-f sua autoridade na ceita liquida não seria onerada cu-m Cia, paulista de Fàrça e LUZ, l'epr€'- tal tratamento? cnde obter o di-·
cu estão, de restringir ~ua ál'ea de 'taxas, impostes, ágioS cambí,als, etc senta o que se pUQer.Q chamar uma nheim necessário. ,iá agora não mais
ituação e de transferir a terceiros Ora, tais encargos já C'J-ustituém re- emprê~a típica de ~erviços públicos de para a p~ute financeira mas tão so0-, ant.ecedEn:es e as conclu.õões dos ceita da. Umão e sua alle~lação, de UUla certa reg.ão, Ademai~, eSsas em~, mente para o .sinal? Isto sem falar'
lniciJ.. já const·itui U111 ón\..:s. ACl esce pt&_as ofertadas já estão em sua: na controvérs:ü jurídica que fatalf"tos.
que <ui re!açõns interdepartamentais
parte integl'ada.s em' rêdes re-\ .ente seria estabelecida sôbre a comoempreendemos esta. atituc,.e dos 0.0 Go.... êrno obrigam aO res'peit-O reci- malor
digne.; depa,entes, pols bElll sab~mcs pr{)c~ de seus r'egulamEntC'.s e 8. im- gionai::. de propriedade de orgsn:.za- petência do Executivo para concessão
.cClllO é dIfícil ser ho-ne.sto e podel', pl'atlcabUida-de de isenções dos tipos ÇPe5 ccntroladas pel~ U?iã~.. ,ou p:lO::l de tais prel'ro~ativ:?lS .
ES~:ldos. Cú~~o., entao, ,mLe",lar e;jt~<"1 A."-. emprê.s~ do grupo AMFORP
~iJ1J uilâneamente, ser tilj,) como tal;
mencionados, Mais ainaa, tala-se, nos umdades ope.atlVUs a f~m de usufr~.r vtrn autl'cindo lucro anual da ordem
R.i...:Cla mais, tratando-se, eLmo no.ca- depvimelj.\os sôbre o assunto, ora ( f i das
vantagens l'econheclda~ pelOS ':ecu'.
d
,,_
.. _
050 vertente, de um negocIO não ape- Govêrn-o da União ora em Eletrobrá3, nicos no as.unto'? Gomo ignorar Os' de 3,5 ;(.', _fleten €-;se pa.ga.l lhes JU
.n:i~ comp:ex{J mas, tam b 6w, l:w.~·ta!?·
como se ámbas fossem uma SÓ e mes- Vínculos, físicos e .iá. indiswlu,t'eis aue ros d}'~, 6,0 '~ em dolar sobre is~ ,valo~
rte (;llnt.lQverso. Nos estuü,,\i). relatório:: ma coisa, Entretanto, a. Eletrobrás Ullem estas empre525 aos organ: '-)S da dIVida lesultant; da aquuCI?~' e
.e dapoilnento.s nota-se a CCn~Clf>!l é wna emprê.sa concessionária Como dos E~tp-odcs respectivas'.' Como Q;'~_ q~e representa o dobro do I ,~" Q,U
c-.~, vo:tada para um ptobl~ma t:Soutra qualquer. não lhe cabendo. sociar Belo Horizonte do Sist-ema da! t~m, com \0:; ence.rgos de adnllDl"tl a,sê..:.c.alm2nte pO.lUco: conveniência nem 'podendo, ser .dado par iniciativa ~EMtG Para uni-lo à, Vitória ou
çao.
<ia mamnehção de boas relações €ut,re do EXEcutiv.o, isenções de, tsdo.') os terói?
No que pese aG (ieclarações do 11uso Hra~'il e os Estados Unidos para jmpo.st~, taxas, etc. A~im, o. acrés,
.,'
_
tre embaixador Roberto Campos em
l;~- .;Ji!itur a c{)ntinuação da ajuda
Pelo Vl.sto a UD1C~ Integraç,ao l'eal- seu esclarecido depOimento, quanto; ao
cimo de taTifa tinha que ser dn.do de
q~,~ vimes recwendo da gl'A.lde del!lente
p0t:,
íazer
selá
;:t
~a
Cla,
d
lternativas 2,. nÓS ocorre
moda tI atender aOs encai'gos da cpe~
• .'
'D.
.it:a norte-ameri{:ana por natu- ração proposta pela AMFORP acima h~ta de Forca e LUZ nao pela inte- exame e a
gl:-"aç.o
propriamente'
dita
mai
p"lo
q~e mais algumas mereClam ser exal'r,~ . dlexo a cOlliciência de intel'ê.3.
,
~
,
!
....
mmadas
antes
de
nfrental'
o problede tOdos OS resu:tados
necessárics
f,. l_~;fticO conduz a aceitação de um
p?ra enfrentar os pagamehlos de im- que repr~~enta a sua usn:a de f'~lXO- ma maiol' da. solução pela compra.
p,,,, J poli iCll p~:.) qual cOlllpral'ia- p,ostos, taxas, ágios, ajustes e '.J.do t<:t em tel'm,~ .~e, produc~o adlCl'Onal E a nós ocorre meneiam!!!"' o fato por'_ onvencemos que se disn;o_> - adm'1te"se - 3 eliminação de mais quanto exietir ou \.'ier a' ex!s~ bà:at~ medw.nL lDstala~a{) de novas
'tur,: área de atrito mtrt." os dois pai- ti-r sóbre tarifa. Rest.a. alnda, expli- maqmnas,
~~fe n~~ ~~DC de tese,
::9:";, constituída pela impopv!aridade car como seria feita a escrituração
Outro aspecto de .simpLficação que
Julgamos, ao contrário, es t armas
dEs emprê.<.as americanas conce.::sio- de.ssa receita para pagamento a &.\1nos parece preocupante é a, liminar confrontando uma situação de fato
l1â • . <"S de serviçQs púhlico.o de eletri- FOR., .
d
de competência da ELETROBRAS
ClCM1ó>, N:io iremos discutir esta prepara administrar o complexo de f'm- em que emprêsaS_ ,iá idosas e e ba~xa
rn:':::"L no que pESE a subjeU'ç-idade dtt
Permitimo-nos, na opcrtunidade, prês8s a serem adQuirid:o:s, Não cre- lucrativida.de estao sendo, transaclOafU'iU!Ç~'O E.stranhamo}' que lun paü, alertar as Gutorida{ie competen,€(j sô- InOS, em têrmos práticcs, na po::sibi- nadrs na oportunidade um, interê.'ise
~ub~,rsenvo;yido deva pagar um prebre o exce.s.3'O de otimismo quanto ao lida de de uma preservação Jntegr21 do po1ític'Ü', Nào conseguimos afastar d~
ço po:Wco para ser amigo de um eqltacionamento. financeiro dos pro- dispositivo de'administnn;ão exi~ten, nossas cogitações as, incômodas cotações doa bôlsa para .os papéis em ne~'
Clli.:'o industrializado, quanJ.o ê.ste blemas de energia elétr~ca, mediante te 110 Grupo AMFORP.
t:m naqt:.el€ uma fcnte permanente RJuste tarifário. De uns t€mpos para
gociação.'
voemos, por outro lado, "staff"
.'
tn<1<: ~':.:n~umo pa:ra os s~us produtos, ca . parece que o aumento d e ta n'fa naNão
ELETROBRÁS capaz de assumir ,Dir ..se-a, que estes papeIS es ao ,e ~
Jvl::.:.: ainda que a~sim nr.o fà:::se, ,)er- representa . . . uma panacéia .para os a -"-i'n'"traça-o i'nte""ral de emprês"''' fraquecidos _ou o foram., pela ,dehbe.
glin ,..rEmes apenas: como nos se,,:
auJU""
....
d
- d G et
Que cer
males financeuos La indústria de
. no, mp --ê as. :--.
rã ~ <ó:Hfguradoo o,'; bmef.ícics com .. t:'Uergia elétrica, Nada mais f{\l,~o do h3jfl em dia mais vincule.das eos In- ra a atQaçao 'I !? d
que
supor'
i'ee:ime
de
autofinancia_
terê5ses
dcs
Estados
respectivos,
que
~eou
H:
rentabl
La
e
e~~ac:s
€t
• s ...
p:'':;::J~? Que acentecerâ, ca.':o as re'a~
~
.subordinadas a uma programação ImpedIndO-as de se apre_en uem ~
Ç62~ entre os dois países nf..'} 'sejam
m,ento para €mprêsa de serl.'jço pu· centralizada e racional. '
venda mel~or ampal'a~as,~ Etl~ret:a;lto.
inf~ll 'nci:'idas de fato pela elimina~ bIlco, a menos que .<:Uas ta.rifas aJn, . .'
, conGideraçf\.n de expllcacoes lUl'ld.cas
ç.l::- d::.ssa área de aLrit.()S? Vamos d:1.r ,jum níveir ae.surdoS',
RestarIa. obVIamente, ~, a~l~ernah_ para. fatos 'econômi.cos, longe de me ..
um pc,uco mais de objetivid'71de a es~
T,::.nto ).5to é verdade que r.2ste final va de delegar às, orgamzaçoes esta~ IlhOl'ar a posição da vendedora a, enfia' no::.'!~.s pergunta~:de 1963. c-om ante,,'isão do emprés- duais íulgadas co, mpetentes OS encar- fraquece pois dá ênfase ao descum ..
L:Quidada a questão com a Aõ,L timo compu!sól'to SÔDl'e, o 'P!:€çO do gos de assimilação do eipólio. da priment~ das obl'igações' de conce5'
FGUP, teremes aSE{lguraàa a trRn~ KWh, as taTifas de energia elétrica AMFQRP, Neste C~Go. como s~ sItua- sionária pública."
til'ifi a ELE-TROBRAS e o Governo da
.
qu~;~dade na~ n.ossas l'ela~õe.s com o d !. braram em menos de um ano e se União ,no esquema? 00mo as emprêDissemos que a :nfraq~e-ce pOIS .,
ca~tRl e,strangeiro, J\Ut:cularmente o
constituem nwn autêntico bolo de sas estaduais atenderiam aos encar- seu nponentQ na tw,nsa~ao ou ~erá.
-arn -r:c.8l1()? Não 'pcdemos responder camadas em que entram ajustes de gOS financeiros denko da leg:slação, uma emprêsa do tip~ SO-Cleo:::ue mIsta,
c'::m ccnvicção a e~ta~ nct:sa~ pró, t6da n:.ttureza. cota dp pl'fviden...'la, vigente? Como estas e,mprêsas eGta- est~dual. que t:~da tem a ver cJm a
!lJ:<" s p!2rgunta.s, quando vemos que ágios cambiaie, impô::to único, em~ duais. algumas deles pró;;,peras, po- pnbtica da Unta?, que_ a· ela t~mbém
l'e:t'rão uma l.ight e uma Hanna p!,és,timo compulsório, e~c" tudo c-ons- deriam explicar ou aceitar a aqui- faz sofrer e, assuu, nao ~era co.l}l,no c:nál'io pOlí\ico nac:onal e 'que, tltmndo percentagens sôbre a tarifa ~ição de ac eS de Cr$ 2CO,OO maG pemar a falta. imputad? à é!.lta Un}ao,
Vd:.ez, tt'nh~in .sua situação agrava- l;>úsica. }\.s.sim, se a nova incidência at.u2..lmente ~ cotadas entre Cr$, 50.00 e, ou o opcneI,1te na tr:;nsac~o ~era. ao
da c:-m o prec'edente e::tabelecido para cobertura da operação AMFORP Cr$ 20 . 0(} por preço muito acima do própria Uniao QUe Sl?1:utanea~~en~e
p~~ :'a o ca,so AMFORP.
~ntrar na base dêsse bôlo de cama- par? COmo seriam enfrentados os pl'O-, deverá Dnorar-se em JUiZ de PIOpTl'8
Kfi.o nos parece correta a impressão das, os valores a serem pagci pelos blemas de integlação diahte da di-l caUSa' e conden~r-se e confe.osar o
consumidores atingirão, nivEis insu- versidade politica e administrativa' érro e compe?Sa~lo. Qualquer ~Jssas ('
d~ que- o Govêrno Norte-Americano
apresentada pelf~ numerosas emprê-I aHernat;v3S, lDdepe~de de COllSl er~'"
e·a2~a a nos exigir uni pagamento portáveis.
Acreditamo.."i, mesmo, que a pres_ sas g-overnament.ais já existentes? ções lÓgIcas oU emcclOnais, se nos ah"
11 \~m do justo ou legal ou um pr~o
qUe atend.g plenamente às fmprêsas t'ilposta -elasticidade das tarifas de Vale acentuar que ° valor ~e.um pa- goma dificilima de consumal' na prã''
daquela nacionalidade, pCTque isso. energia elétrica esteja atingindo seu t.rimõnio de pociedade anomm!:j. se tIca.
a:ém de inaceitável t seria um esti- li,mite, se nã;o o ditado pe:as leis das mede pela cotaçã<? do yalor de suas
Por tais razões e dentro da inden1t( o às demais t'ocI€dades america- fll1anças. pelo menos o -estabel~ido, ~ções. O valor das açoes_ representa pendência a que nos propusemos, en..
d~ fato. pela paciência do público. o do patrimôniO eIp. f~nçao da reI}- tendemos que o preqo da aquiSição na,
'na~ que queiram deixar Cl 131'asi1, Q
n03 cobrar preços acima do real sob Nao vemos como desconhecer a sen- tabilidade, O preço dIscutido pa!R base em que foi discutido deve ter
pena de se criar áI'eas de 'atl'itoo, sibilidade do Poder Público à atitu- aquiSição do acervo da AMFORP _na O têrmo (J valor dM ações e não o do
PJl"' outro lado, have-ndo, no Brasil, de do povo, sabido cemo é que as teve em conte, o val-or de suas' açoes. patrim.ônio das emgrêsas.
Ne~te ponto do nosso relato, tocalei que dis0iplina a remesm (e.lucres e:uprêsas governamentais raramente Ao contrário, l;epresenta dezena? 'de
ou l'etôrno de capitaJ estrangeiro., es- tem condições pClítico,s para cobra- vézes mais qUe o valor daQu~las. Es- m05 'Do que noS parece ser o aspecto
SP.S operações nOlmalmente ,se pro_ rem de seus utentes os :preços a que tas e outras pergunt~s, oonsbtu;m, a mais sério de tôda a questãO: a ~e"
estão legalmente condiClonados,
n0S50 ver, motivo suf~:len~~ pala um ci~ão unilateral do Poder ~xecutlVo
cessG.m na f?rma dessa, legislação,,'
Falando sôbre êste assunto o Dou- acurado estudo dC' dllipOSltIVO gove r - de, "esolver .sozinha e ràpldamente
Face a declarações constant.es nos tor paulo Richer, muito digno Presi. 'na mental a ser usado. p2.Jr~ l'ec~ber Que;tão altamente sensibilizante de
dccliment.cs de que se: trata de ope- dente da. Eletrobrás, teve {)casião de' as emprêsas ofertadas e seria leVIano âmbit.o núblico,
n,cão cuja economicidade é óbvia e afü'lllar em seu depoimento perante 'pretender o estabelechpento, de um
Acreditamos não falar em têrmo~
trânqi1ila. talvez pudessemos atestar esta ComisEão que não via como re- fato c~nswnado ,»p.ra ,postel1.o raco- poIít'cos mas exclusivàmente externa ..
melhor sua com'eniência; entl',etnn- ajustar as tarifas das emprê.sas do modaçR'Ü à realIdade. ,
, o que o nosso bem-sen...c:.o nOS diz aI)
,to e~ta economicidE.de não nos paGrupo AMFORP e não reajustar siOutro elemento de preocupa-<;ão é a mencionar que um assunto desta na...
rece tranqüila.
multâneamente as tarifas da Light, questão (]O regime. fiscal .e' juridico tur~za deveria ter merecido a apreDeclara a proposta original norte. Parece-noo, assim, levia.no e pl'eci- especial que seria estabeleC1~o para a dação do poder Legislativo, que ma.ts
emericana e tal fato é repetido suo pItado o pressuposto de' que todo o AMFORP, mediante a Lseneao do im- perto doa opinião pública, poderHl
C~.!slv ... rtlente· em r:;~atórios e depOi·,
P"l'oblema financeiro da operação AJ.'\{- pôsto de l'enda., o pagamento e:n New prcpOl'c:onar a necessária cobertura.
mEntos, que a,penas um aumento da FORP se resolve com um pequeno au- York e ,0 estabelecimento de foro na· para a sua satisfatória conclusãO';
Ol'-dem de 20% d>bre as tari-fas pro- mento de- tarifas nas áreas de 'c'onces- quel~ cldade ~ara 9JS Quest~es ,relati: Tanto Msiro que o assunto nascldo
porciona'riam os recursOs nec-e:::sári'CS são das emprêsas adquiridas,
vas à tr:ansaçao, EstabeleCidas esta':) nos gabinetes do Executivo e evolutacs serviços de juros e amortização
pre~rogQ.tIvas e col1su:tnada es.W: tran~ do em regime de segregacão, aqui e.o;-..
<:ht fl'1el'acão proposta. Não vimos neEm alg1fn~ document~. enviados a SQçao (em Que um mau negOCIO será tA
~t Co
' or ela ~vocado nãOl
nhmú<t demonstraçãio d~'Sa acertiva: e~ta Comlt5Sao de Inquento, fala-,~e prerrogativas e consumada, esta ranne."a., ,aE9.; p..
.a
m' nt
.a.p211?S' ccn:::tata.mos Que fi. proposta 'io1:re as vantagens técnicas. eCOnôml- tnmsfOl'mado num bom investimen_ para sAr..tJ~fi.tZeI ~a_.valdade, . as e,
.crig;ülal da 'AMFOSP declara que seus ,,~s e financeiras da integração dos tal. duvidamos que o espírito público d~corl'enc:a da leaçao da o~,nião pu..
cálculos permitem ad~antar que um Sistemas .de energia elétrIca e apre- dos dema;,; empreSàrioo de serviço bllCa. E. este fat<l ocorre nao ape:~
oaJ.:i!.nU:ltO de ordem de 20% nas ta- senta-se bem fundamentados pa'l'-€ce-/ concedido vá ao ponto de conformar~ no Bl'runl como ,,?em l) demonstra
itlfas ".i?:ent~.~ em 19ti2 po:::sibilit:Uia res de consuIt,ores norte-americanoo se em premanecer na5 ,a.tuais ~lld.i.:. recente desenv~lvImento na Argent
,1.H:'ll- r~cii'a I10uida canaz de snno1'- abol'dando os fundamentos sadios df'S_ cões,- vendo o tratamento disnensB,do na da qne5tão dOs contl"atos de
,b
t.al' 03 e!lC8.1'gc.s~ financeiros da' o':Jer,z:- '<:1'1 tf".<;';'! 1U>. nllh'Q. narte se nos de-I ào seu antUro ccmminheiro de intor:' tról€{)." /~. --'~ ,
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Parece-nos a%;m que, uma opera- domingo às 11 horas, destinada ao en- I uma. tntnu\ permanente para at'l'(,ba_" tllll lago e deixou a cidade de Ca:
ção do vulto. e da complexid~de da cer:'ame~t~ . da presente convocaçã.o ta.r <.t ~mazônia da coroa da sOberania. raualri dentro dêle.
i
que foi proposta. pela AMFOItP, cOm e,:tracrdm~rHl d~ CongTesso Naciol.18J. bIas:lelra.
E, ao contrário do que acontece
implicações prcfrr.das que a:tamente Nuo l1avera. se~sao na. segunda-feIra.
~e ilustre homem público _ po:,que sempre, fechou a b.}ca oe. Cima, deísensib'liz:lm es extrealf\~ idl.'Ológicos
Deyo recordar, que a convocação foi êle também o é, foi Presidente da x;ndO a~C,l'ta ape!l'3.s a . . boca.. de bar ..
c que, pat':\ ;.;e1' Cc.ndll.lida num clima
feita de 16 de dezembro de 1..963 a 81 SPVEA - t.ermina Q' seu magnífico ~'e'1'ett!s aguas e.'l1a-o es~agn&.C!:as, PU,"
d~ radicalização pro~rei.slva nas po.~ições, como a aT.ual. nece.ssitava e de março de 196.4, cumplind"o, por- trabalho com esta a.póstrofe ao tri re· dia" ~i aq~f.a.~(l.d pOP~l~af~l~ .n;or •
O GOVêl~10 ~ Estado,ad;ntro J;~as:t;e.s
necessita ainda. ~a cocpcração firm~ t:lltO, encerrá-:la ,domingo, isto é, liO bunal da consciência, brasileira:
'. As pressões demográficas d~s po,ssibilida:te.s, prc·cur~ ':llllu S{;Ju.9 âo,
e desassombrs.àa do Legislat:vo para dla do seu térilllllo.
que venha a co. . . .<:umar-se mediante
Tem a palavra o Senhor senadúr
pres~õe.9 da fome as pressões de pe.o m~ne:, de ~mergencl.a, pal'a 101':;;olução de reconhecida con,:eniência EdmlU1do.. Le,vi.
interêsse econômico em tôrno das n,ecel' agua sad.l:;, porque (l. pDpula.
para .os superiores interê.:;ses do p~is.
~R',' EDMUNDO LEVI:
nmtérias~primas 'régionais pori-em çAado de caél'auar~ está bebendJ nquéle
O .:o
conduzir a ~oluÇÕêS profu~damen- lo o ql~e
.a agua do lag:>. Entre_
concluindo êste relato, que nenhu(.s:cm revtsão do orador) - Senhor
te humilrantes p-ara o Brasil. Os ~~~to.;_ um prOble~a que eleve cab::r
ma. pretensão tem além de analisar
perigos que rondam a Am'lzônia
.~ ór",aos federalS.
I
com frieza os fatos, submetemos à Presidente e Senho,res Senadores, a
entram pelos olhos da cara. N.lo
Creio que o Ministério da. ·::!.:~de.
apreciação dos ilustres senadores, vida pú.jllica envolve tais implicaç()êS,
afil'mamQs sem fundamento".
.e o Mímstério da. Viaçao, para "osmembros desta douta Com'ssão as se- que o homem, a ela pertencente, tem
0"
guintes conclusões:
que pau tar a su·• conduta e ...,
sr, Presidente e Sns, Senadores, (l quais a.pe.o nest.e n:ome1110, at,'uves
sua~ p~iavras de mat:eira tão rigorosa Governador pUmo Coelho, em inuffiE- dos seus depa.l'tamenn,:s cOiup':vén.es
1)
O Poder Executivo deverá re- u'" "\ te
exploraçoes que a mal e
. - o Ministérl-o da Via~ãJ, 'pelo D~..
_
- rOEl 'é.ü·cursQ.s, em entrevistas e em parlamento Naciopal de Obl'as e .::3.aexaminar todo o assunto à luz do,~ q "', C ~l as
d ci...e'n,. ela e as mas llltenções CO... tumam I conve:'sas com amigos, tem mostradu n~amento - pod Cl'ão tomar. ' p:'ov:- . >
substanci~os elementos aduzidOS pe- faz
.
o que Se deve fazer, o que o Govêm'J dênclas necessárias, no sen~ido d", 1"23'las' Comissões Parlamentares de In- ,
Na: verdade, a. fiscalização dos at.os Fede:'aJ preCisa fazer, através de ~f'us t,abe!ecer {) curso do rio, de tal ~.c;·te
Quérito e pelo debate no seio de. opinião púbUca e. ating·da. a fórmula e das palavras do homem púo.ltco é órgãos na Amazônia, para que aquela que venha o-utra vez .a pa.s~ar em
julgada mais satisfatória, encaminhe wn bem, Mas, muitas vêzes, aq:.têlcs !frente n.â.t? pere~a e aq.uéIe deserto frent.e à cidade de Car.?uari, l:,;,.:'ando
mensagem aO congresso a fim de que que se arvoram à função de críticos hwnano nRo se acentue ca.d.a. vez mais assim da. morte aquela cidad.:-, que 'i_
neste seja ccnsub3tanciada. em lei Q dos homens pÚblicos torcem as suas despertando também cada ·vez maIS ~ cou isolo,da, e de destino trá;,cú aqueque for julgado de maior convenién- idéia"" interpretam-na ao seu sabor e cobiça internacional. Basta atentar la pcpulação.
O Sr. Vivaldo Lima _ V. Ex' p2:-_
c'a. e, assim, se realizando a verds· as ap,:e:ientam ao público compl~ta- para o aspecto da saúde pública. O
mente desfiguradas.
Amazonas, que possui cêrca. de , ... " mit.e um apal't-e?
d~lra harmonia ~nt,re Os Podêres. me1. BOO. 000 km2, com ume. população de
diante a equitativa divisão de ônu.,
S~. Presidente e Srs, Senadores, o C-0111 Uma popUlação de a.proximadaO SR. EDMUNDO LEVY
O'.lÇ'O
e direitos.
"Jornal do Brasil", de domingo, pu- aproxim.adamente 750.QOO hab~tantes, com sa·.i.sfação V. Ex(l.
O Sr, Vivaldo Lima _ Duran~e a
2)
Quanto à aquisição. devem f'cr blicon uma. informação, quase uma dispõe todo o seu t.erritório d eapenRs
proposta.s as têl'S seQ:vintes fórmulas entrevista, de autoria do sr. Adalbel'io 83 médicos. Dês~es médicos, 63 São campanha d.e 1958, tive a ~atl~ld.,",~O
para opçãe- da AMFORP e c:a, Te- Areias, dizendo que D Governador do vinculados ao Estado. mas exercem de vis'1ta.r o município de canlU:Ín.
Amazonas prega o sep-aratismo, infull- suas Vunções a,penas na Capital, que
Naquela ép().ca o rio Jurui jâ :;m::Rlefônica Brasileira:
de no seu povo a idéia de rebeLqr'se aglomera duzentas mil almas, e não çava is:::lar o. sede do M~lll:Clp.O de
a)
Acelt.ação do valOr em Cr$ que contra as demais irmãos da pátria, podem dar as.sis~éncia 00 Interior,
Caraua1ari, que e.stava pl'àticamcn:e
foi calculad.o pela CONESP porém constituir-se o Estado numa repúoUca
Ainda no interior da Amazônia existe comprometida, A destruição d:!s m::u'·
c3m pagamento à vista,
mediante autõnoma oU entregar-se ao estran~ei- apenas o resto daqUilo qUe ~Oi. o gens do rio fazia perigar a.3 re,idênvenda simultânea ,peJa União à ro. Entretanto, se lermos com fi. SESP: oito méd.c05 numa verdadeira clas e os próprios mnmCip!llS, que
AMFORP de um part-folio de papéis atenção devida o que o próprio t"t d d h "
estavam a pouc,os metros d..> ba:';·S!1 ..
de sua propriedade em empresas es~ a.rticul:sta atribuiu ao Execelentíssimo aI u e e erOlsmc amda permanecem co. PQis b'em: alertado pelas au:o:'j ...
n35
selvas
Amd.zônicas
assistindo
aQl>
.
f'lZ comtar do cl'ça ...
tata1s de seu contrôle, Tais papéis Senhor Governador do ~tado, OO.nda d es mUnlcIpais,
serIam alienadcs mediante critério de provaremos que nenhuma idéia sepa- ~nos8OS irmãos Dorroídos pela miséri::l, mento verbas par.a que fô;,;se dõ.sclJs.
avaUação igual ao aoUcado nas sub- ratista,. nenhwna pregação subversiva pela vermiI}o~e, pela fome, pela ma. truido o rio e êle não cheg·3.s~.E:' a si ...
tuação que agora V. Exi). expõe p2"
sidiárias da AMFORP e seriam ne~ se pOde encontrar nas aftrmatil'as lária e pela lepra.
gociadas na proporçãQ em que não que êle teria colhido do SI', GovernaO Sr. José Ermirio _ permite rante o Senado da República. O as ..
sun,o, como todo.s aquêles qUe se re·
comprometessem o eontrõle da União dor do Estado. São inúmero!) os pro- V, Exa. um aparte?
ferem aO Amazonas, não foi levado
'sôbre as emprêSas estatais, Entretan- nunciamcnt.os de brasileiros e estran-.
rr-eiros.
dizendo
ao
Brasil
e
a
mUlldo
O
SR,
EDMUNDO
LEVY
--:Som
na devida con~idel'ação, Caiu n:1 prloto. nenhuma restrição haveria quan- ~
muita
s8Jtisfação.
rfdade
"3" e daí paar o e~q1l2c'men ...
te à negOc1abil'd.ade to'al ou parcial do pouco caso q11e a União devota à
to. V, Ex~ vê, portant.o, c:ue não se
do part follio pela AMFORP.
Am.azônia e, ~obretudo, ao Amazonas.
O Sr. José ErmÍl-/o - E~tou ou\': - prccU'l'a valorizar coisa al3L1ma no
b) Transformação nas subsidiárias E ninguém até hoje se levantou par.l do o discurso de V, Exa. com gl'l,nde Amazonas. Artur César Ferreira Re.Ls
publica um livr.o que é um libelo.
da AMFORP em emprêsas de eConO~ dizet· que tais informações constituem atenção.
que
Q
d
.,
Tendo antes passad:1 ne!n
Super,·ntenm'a mista mediante aumento de ca .. wna pregação separatista. Creio
uan
o
vlsltei
a
Amazônia
verifiquei
Y
1 Senhor
ilustre
homem
de jorna,
pital, subscrevendo a União. OS ES~ é do
1
h t
b' d
'f t ã qUe apenas em Manaus existem hospi.- dência d,e Valorizac,ão Econômica da.
tados ou ambOS, quantia suficiente Ass s C a eau rlan, n;tWll es ar o tais. O Põrto, inte'l'nacional, de Amazóma como seu repl,ç.'j·entnnte,
que corrobora o que afll'mo e vem Manaus a cada dia fica mais ,S'e.In nomeado pe:.o Sr. Getúlio Vargas, copara a aquisição do contrôle, COncO- a0
refõrço das próprias deda.rações do
mo homem capaz de ajudal' aquela.
mitantemente seriam asseguradas aO Governador
plinio Coelh.o. DiSSe cen.a aj;xda. O COmércio das fro,nteira: é região, poueo tempo durou, infeliz_
capital minoritár'o condições de ren# feita <> Sr. A~s1s Chateaubriand, que .feIto todo com paJses llmftroles. mente, a ativid'ade dêsse an1'-azônida.
tabilidade máxima dentro da legisla~ o qUe mais lhe' causOU admiração no. O que V. Exa.. e~tá retsaltando ~e,::;ta patriota. Talvez eu nôo fô"SS~ severo
çã,o vigente, possibilitando a aliena-: Amazonas, não f.oi a imensidade· da~. ~a.sa é oportunlSS1ill'O porque proVlden· demais se dissesse que saiu corrido
cão pro~ress'va do'! papéiS. oo.so de suas florest.as nem a ca,udalosidr:tde Clas adequa~as e urg~ntes devem ser da Superintendência. Estranhamos a
sejado por seus detentcres,
dos seus ri-os; floi justamente. o fato tomadas pala a soluça,o dO problema, substituição do Sr. Artur Cé~ar Fel'_
c) Participação do,>
entendimentos de qUe o amazonense, quanto maisl O SR. EDMUNDO LEVY _ .d..-...;>~ reu'a Reis, qUe, com a sua p;'o:,:dace.
a.
cultma e conhedmento da Amazô ...
por emurêsas i:::oladamente em fun- de.5pl'ezado, q.uanto mais a;bandonado, decido pela cOlaboraçã.o de Vossa p.e,~
Exçe- nia, era. o homem indicado para exercão dos interês"'e~ dos E.'õtadcs rE'S- quanto ma.is humilhado peJa UniãQ, dncia, nobre Senador JOSé r;rr..tírio.
cer .o eargo, para fazer funcionar a
pE'ct1vos com o apeio e supervisão da mais luta. por. ser brasileiro, mrns
','
' S ' t dên'
fi tê
d
N~ Jurua, onde esLve há p<:Iucos dlas,
uperm en
Cla. e
rmoi. o nos ..
União, Caso fôo->e p'ta a fórmula defende a sua condição de home:n quO!
nresta,
homona'em
e
reverene,'.
o
haVIa
um
pôsto
,de
SESP.
:Ê;s-3e
so
de"envolvimento
regicnJ.1.
Contudo,
adotllda
ocr.ed tamos Y
1niciahnente
"
~
f h
A
1
d J
á
tá as fôrças que lutam contra nós foQue algumas tran.c::af'r,E'<:; já t.ivessem pavilhão auri-verde,
e~tr~~e alo~~:.ça~ró;rio ur~est,~~o. ram mais poderosas, e Artur C2~ar·
sido satis-f'atôr'i:!m!?nte
concluídas,
Em 1960, o Pl'Ofessor Arthur Ces~r O Estado, oom o minguado orçam~'!Uto Ferreira. Reis foi dis.oemado do c~r ..
poIs. as dificúldadE'.... ~p.o funçõe.<; ex- Ferreira Re:s, um homem de quem não de Q,ue dispõe, não pOde atender às go, De lá para cá, ma'l caro E,na·
ponenciais doo mon~antes envclv do'>.
dor, o CJ.',le se tem visto é apell:l.~ uma.
S'e pode sequer dizer que pertenc2 a solicltaçõe.s da saúde pública, Basta reparticão vegetante, mal pod:nco de3 R.emeter ao Sr. Presidente da um. partido, pUblicou um' livro iJ.ue que se afirme que um médico,z '10 sincumoiT~se do pagamento d~ H'U ......
República CÓpia. déHe Relatório, para comtitui, antes de mais nada, verda- Amazonas, percebe apenas Cr$ ....•• funcicna1i.~tlllo com. as mi~a:h2s que
os devidos fins.
•
deiras eutres de uma ação de manuten- 50.0Q·D,CO. De sorte que não é possível lhe chegam. OS duodécimos atr;ollÍdas
çà-o de posse jnterposta perante a exigir-se que o médico, cheio ae res- à Superint.endência. são pa~:C3 Com um
CHAPAS DE \ÇO
consciência. naCional, advertindo o ponsabilidades, de solicitações, se en- atraso revoltante, fazendo com que
Não pretendeu a ·eia. SiderUrglCa Brasil do que se tem pa.ssado ao 10nJo tregue ao sacerdócio de internar-se nas cs representantes da reglÕQ, E'O'o1'('~ H4
selvas para salvar inmeras vldas. .e: do CiO Amazonas, pfl~sem a pel'eé!.Tinar
NaciOnal !mportar chapas de aço, dos anos na Amazõnia..
mesmotque se internasse nas selva na- pelos gabinetes ministe'riais comp:·ten4
Nenhuma operação foi sequer iniciali!"se livro que deveria est.ar nas da poderià fazer porque falta hopitais tes, postulados a liberação dn'> . . . erda nesse sentido.
mãos de todos aquêles q.ue têm .una e não dispõe de recursos medica.men- bas e. depois, sua apltcaep,. de ?'côrSala pas CCm!ssõeii, em 15 de de- parcela de responsàbilidade ne3-t.J. tosos para a.tender acs seus doentes. do cem o orçamento da. Reuú:Jlica.
zembr.o de1963. - Leite Neto, Presi- Pátria, que querem um BrMi1 uno e Disse aO"ora. que estive ~o Jurnâ. e a, pr~cirama.ção da Superin~en'rJar;~ia.•
e disciplinado. ~
dente. - João Agripino, Relator. - forte, l'e~peitado
Ir'· '"
"d d d e ! ") Dal nao se estranhar que o Gov.?rJefferson de Aguiar - Josanhat lI:t'a- O Professor Arthur Reis lançou ao ~ncon_ el, na Cl a e e aa:auar, u" a nador P,ínio Coelhl) cheq;ue a fala.rJuruá - que, se a situacão ccntinu:\" ne.s.'~e
-B-ra,sil esta- clar1nada de advertência, sltuaçao cala~t?sa. O
Tinho.
sob o tftulo ... A Amazônia e a. cobiça como seu propl'iO pon:e mdica - ~\ pé. a mentalidade do anHl7ó'"'I.!da e
O SR. PRESIDE-:\TE:
internacl.onal", 'livro documentado e uma sucessao de sir>tloOê1dades; formol.< do amazonense, no CO":> 09'"":icular,
aquilo que. na nossa ljn~f,em amJ.zlJ- a.dauira. Tpn"qmpn'Os an""""·-''''j('0S.
A Presidência com',)('3 o~ Snj, Senfl- ,::Ibebe~'ado nas mais seguras fontes.
dores Dar.a úmas :::e·5.o a renl:zar·se elo.,; mais pminp.ntp!~. m'ova aue há nense, chamamos "s:lcado~;, formou como os de examinai' e já f:I:a!' na
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f)Qsstbilidade de, separaç:ão. Já ven..
tilei' i")to aqui há anos, e, tôda' vez
f)ue o tema é verds..dQ nl) plenári-o, iaço ef:ta advertêllc:!1 sôbre a. possibi ..
dade futura. de o Amazonas ter de
13:agir com suas próprias m~os .. Ca·
b~-nc,,, defend61' aqui, a nos,sa terra.
Cçnt~moS com O apoio de um per·.
ll1a.mbucano eminente e paulíst:l, de
poração, um d::s melhores e mai,s bem
Idntencionadoo industriais braMleiros,
que é 'o Senador José El'mírio. para
.levitar se' c'oncl"etize isso que ai está,
não colllO novidsde, r.evelado: Que a
'tAmuzônia, um dia, ve.nha· a Bel' in..
1tarnac:onalizada, de acÔl.'do com <:8
: "dntErê.sses das ou~ra.s naçõ:s C1Jl)ico·
~as, Daí V. Exl1 eatar fazendo câro
N"""

conc.~co. Já estamos aQU i ~P.S'ue 1951,
meu 001'0 Sent\dur Edmund-o Levi.
1
pre:;pmdo no, deserto. T emcs fa.lldJ.
em vão, porque n€.-o encontralll'::s, a';l~ sDlutamente, QudalQuer t ~~,?nl1-da às
n
l).c;::zas palavras e pro e:>-<v.

O Sr. Aloysio de carvalho - Per ..
mite V. Ex~ um aparte?
O SR. EDMUNDO LEVY -~ Con1
muita satisfação.

(Seção 11)

Março de 1964

sido o relutor dêsse plant'o, obra realmente notável. no sentido de dar ;\
Superintend.ência um •. rqteiro par<l
aplicação dos recursO~ constante dI)
orçamento. Mas, como tudo quantn
se refere à nOoMa reg~âo, naturalment-e
foi colerucl0 num cantinho de biblio.
tec.a _ df'S órgáos públlcos, tlMsando
apen:l.'} a. ser mai'1 um volume a
ccupar lugar. talvc~ pnr<l que· a po.<: ..
teridade. se lembre de
perguntar,
corupulsando--o e quel'endo julgar os
toomens do pnssatio: ~ por l;lue deI.
xaram a Am:lzônia
intel'l1ac:ona11zar.se.? POr que a Amazônia fal desmembruda do Bl'a~il? POr que houve
Ull\. mcv mento sepal'l'ltísta do Amnzona~. do Pará ou dos Terrttórios?
pOr que ficaram abandonados. entre.
gues à própria FOrte como filhos H·
ptir~o';, as.giip trat.ld-Os pela "mn.dr~sta"?

O Sr. Aloysio de' carvaaw - Há
em curso no Senado um pl'ojeto vin·
do da ·Câmara, exatamt:nte ness:.> S2n"
tido, o qual ~tabel:.'c~ normas de
caráter 'ge1'al para aplicação dos te·
CUl's,o:3 cpnstitucionalmente de,'ld:::s {lO
plan:> de Va· crizaçã-O ECQném~ca da
Amazônia, especlficando' a _prlol'idade de servi'Cos e orientando 0..'5 com·é·
ni~ entre ê:-se ~rgã() e os Mun1ci-pi.c s .
Le.nbra.me do Prol'du j:.Qrqu€ doei
~
p3.recer na Conu-ssão de Ccn<;tItu1c;aO
e Ju.st~ça. do ponto de ViS.R d!l constitucional:do.de. HaVlà dUVIda !ób!'e se
o Congl'c~~o pounia de t cTminar a
norma de aplfcr.ção d,9. p.0l·Cí:-l1tag:::m
estftb~l~cida na Consht~tçf.o para. a
vaI~l'ií·a.çn.o dEI. Amazõn:,(\ Cnio qu~
o pl'oj8lo deve estã:l' etll tll,;uma ou.
~er1f.1C~rao que .~ nossa geraçao <lo
tl'rt.- Comi!.'iÚO t~c-n:ca, ·t91ve1> na -de ,1cg:lSlsÇiOleS Cumpllu com o seu de··
Ag-r)cultura. Mas examimi: na oca- ver, ma3 a de govcrnantes;teve n sua
BlãJ> o pro-jeto e com tanto mawr atuação pressionadJ.. anulada, im~
C(trÚlhO quanto V, Ex!!.' ~ab~ a a'en .. produtivamente Buiad~ p{l!~ "fôrças
çãQ que me. merecem todos ,s prc.\Jle-". ocultus" Que l'ealn1f'l1te exi~te:n - e
m~ da Amazôn:a e, principalmente, estão ceronndo a. nc,gra rcglao parn
do Amazona.s.
reduztpla fi impotência, para que O
B-t'asil n~o conlt('ra I:USS grandes rj~
O SR. EO~4UNDO LIDVY - Com que7.t\s nem perceba que a ffua v~l'dn ..
muita satisfação I:e! d:.2so.
deirn opulência se encontra deb3. xa
O Sr. AloySio de Cllrtlof/.lJlO - li: me duquelu~ grandes flore,l;"tas.
convenci de qUfr o projeto se realO SR, EDMUNDO LEVY
SI'.
m<!'nte tt'o.n$fatmado em lei ,atende SenauQ1' Vivtlldo Lima, a: informaçãO
muito Doe!:) Pl"Gpósito!'. qlle todo,!; w~ de V. Exa. c-onflrma QUe, 11n realicla·
mC}S. de uma a.plicução, ,scbretud-o ra- de, o Plano não e,.::ifite: existiu.
ci()nal, doQ5 recur.scs ·para a A:ll1a
".
- .
. d o· Lima ~ F.cou
ZOUH\.
O Sr. Vttial
:10

I

.. _

_

,

mente - dizem
não as recebemos,
mas em todo ca.~o fica. o no'i,s.o recl) ..
nhecimento por aquêle Município be ..
neflclado, ou aqueloutro. lnfeli2men~
te, só contamcs cOm o p-atriot·smo
dos nossos represent.antes e êles, cor'
respondendo aos an~ct<lS da Reg!rto,
fazem ccnsignar as verbas dentro da3
.$~fJ.s
p1'6pi'ja,s cotas. Mas a luta é
tl'emendn, medonha, revoltante, pal'a,
se (bt~l' apenas uma migalha.
'O SR, ED:l1UNDO LEVY ~ Obl'igadQ a V.

,

~a ..

Concederei, cOm ~a1i'i!ação, ~.'p-al'te
ao nobre senadur José Guiomal'd. '.
O Sr. Jose Guiomard - Meu apar·
te reti fora da QP?rtul1lda,de. Não.
::art cipo dfuse pess'm1.smo quanto à
'-nternacionaUz~ção da Amazônía, l'erel'ido pelo ve~ho alu12oo, Sel1;?.... Or VI"
:aldo Lima.
Mas V. Exa .• que estã. tão bem
informadu d!J.s CO ..':·;lS da região .••
O Sr. Vivatdo L~ma ~ Estou. O
grito de alerta é dado pelu,. AJ?azô ..
nia!

O SoR. EDMUNDO LEVY - IlU'Otre
Senador Vivaldo Lima, V. Ex\- ieriu
c-Omo (;xÉmpk~ o P.JUlO de Valorrtação
:Econômica qa Am8.2ônln . .o prqpr10
Oove-rnaodor Plínio Coelho; se~unáo fi.
pubLca9ã'O do ilu.~tre cOnlunlstu dQ
O Sr. José Ouiomard - 1\ lct preJornal dQ l3.':asil - natutalm~nte em
ci3ll. 'fiel' modificado. Ach9 que V.
-<1i.<:cur~os Já se pl'OnUní!}:;u fi 1'esSXa. t.em tóda ra~ão. Prectsa.rnos de
ile't-o. E aqui o próprio comun~ta diz·
optrfL lei. V. Exa~ podel'la nQS jp~
() seg·uinte:
fOl'rn(l.r a Onde ;:;e acha o tal Plano
de Valorização Econômica da Ama ..
"A atur.ção inopel'an·c da. 8uzônia?
'
p~rintenóênC' ..a .do p;Uno de V·3.10..
l'izaçJ.o Eccnómicn. da ~l~'1,.õnia.
o SE" EDMUNDO LEVY _ No",:
(j'.le Ee e.sperin·u f6.sse inttgro.I; o
bre colega, o Senador Vivaido iLmtl.
'e){~remD nert.e no s~10 da comu. aeo::bou de dür um dep.oimento, que
n idr.tde páw:la,. é outr!\ razão d.).
veio, 1eforçar a que, acabei de dizer.
in::6tisfação d,) amazonense".
.
cQnlo V, ·Exa., também l·efOl'r;-J. ~r..
Na realidade, o plano de Valol'iz,1O SR. EDMUNDO r..EVY - N'lbre papel. certflmente.
guntando QilQ6 e.sh\ o Plano. Na.
-ção tem~íie limitado apenas a elgn- senadQr Aloysio de Carvalho. a ["..\a
O SR., EDMUNDO J..E;:YI. - E;xiJi., .rcB.ljdaa~. o plano exi.f;Hu, lPlJ,s n}.Ol'mas obrai) €m Belém e em l::anau:s. ínte·rferéncÍfL não EÓ m.e honra, ccmo tiu no papel. mas rn0l'~'eu COIU'Q seu reu, C.(:I,Ju CTn des\lIiO. "FJ.St>J.l'iamos
Não tem da.d,:P'à, região a B.~~t-ência me alegm porque velo que O pro!J'e· nutor, o e"·Senadpr Alvaro Açlo1pnQ; fõnlHLr onde ,se atha -O t:;j.l _PlrU.lQ d$
que se eElpel'ava, não tem levado ao m.a· já está sendo tmta:do com o C!l- ficou
comDleta,1l1ente pc abandonQ.. Vlllorl~ação :E}conbllljca ga, Amazônia?
interior da Amazôn:a. o entusiu.'imo rinho merecido nomens de l'eSp-onE.a~ MÓi, que aqui rmtRmos, tem0,'2 o prQ. bre· colega. o Senagol" Vivald,::> Lim_
llfCesE8,rio. O que 'aconteceu foi, que lJUidade. qLte amam o Brasil e pol"~ pódto de apontar IJ-o País tôda ~$ta flcatQU (te dar u~ depohI).ento que
:Manausê Belém têm cJ.'esddo ver.i. tan o querem a Amazônia integrada il'l'espon<:;abiUdp~e e p.'3 'ifôrç~ 00111,., Hli:l,ndªoe, o p}p.no exis.ti\\ mn;s mui''';'
·g!nosarn-€nte, nlllS á custa das popu· na nOi:5"a Pátria.
tas" tf\mbém. ,fjertQj5 de que encop- Ii~ra n~ situação -daquele brasileiro
}ações do intel'iQI',
V. 'li:x-a. sabe que o que ~m hllVi .. , tral"enWs, .11ft pe"-8oa do Sr. pr~J- qu~ dizia que Só pl'ecil:mruos de, Ul}ll:\.
<'
. li ca, o ma.:,s
')
e Beém Cl'•. S~, do no Plano de Vil Iorlzo.çuo
C a pu1.. dente d a Repuj;)
!;J, f.van .. lei. l"le.tite País: 'para que ,e Cmnpralll
Enquant"v Mana"·
~
•
t'l~S t.3.do pl'Opót\1
. '()i '
t Cr' a In
'\
.
tôdas as outras. Não VOU ftc t.Al ponto.
enqu""t"
enxarllei,anl
nela.:;;
:mfts
verlzQcãcdAs'
verbas,
em
Quan
Qe
nHm
t.%r:·
C 'm,
<:i
V
t'
'F
_
Quero alUlliEnr t rlamente no ~speotp,
a-u~s homens à cata. ee empl'ógo cu que não dão sequer para a- el:l-bQrllcaO dado naciOno,); n.ós , que a'HÜ -no,') eu .. exato, real. O &anadol' Vivaldo Lima
.de -eEmoleres, o interior vai ficando de p l a n o s . _ .
contramO$, tewos () -qever ele, tnctll" acaba di! dizer que ,âle meSúlP jnpluiu
íXlla: -; ab:l.nd'~nado,
O Sr. A.!oysio de cJn;alJJa
O sÍ\'e honrando a PlsPlQria do e,:.-se. no Orçamento inúrp.eras <to~ções,
'i
'
-:- ·t·
nadcr .t.lViJl'O J\duwtIo. adv~J'tir a Na· de,stjnadas a Vários sel"Viços, tal como
O Sr. José te?
Guioma,r - pel'nll e v, prol2b prOCUI:a. exatamente, eVl ar ç'ao do ,"andouo em que fl'COlI ',5,"e
~ lJ
..
c., faz o Senador Arthur Virgiljo, como
:I:oX um a·par .'
~S3 pulverizaçao.
plano e voita, rm"" nO""O" "",fOI'",O~
n,O t azem t'""
"
'
~
:v.....os aqtW'i'es S
el'};htQ1'fS
queO SR. EDMUNDO LEVY
Pois
O 8R. EDMUNDO LEVY
De sentido d!l umo. lei exeq~iíYfl e qQe f:ão da AmazônIa.
:não.
"'orte que, ae _ês.se projeto· e:::tà e}ll p<}<-'Ba, ser fàcilUlf!nte fis~ljzada pelO
,-'
la ão
pomo a Câmar:a, ná.o é
Jo.é
~,Ui","n,-'V, Ex' cursc- no senado - de acôrdn çOln ao C ongr€'f.So
pe+a Pl"°Pfla Pparu'\ ç..
. Q'h Senado,
d e- plageJamell:O,
'
t ~
d e au á !I,'
o , Sr,
~ ...,,_"J"U- _.
O
V' e 1"'"
V . org-p.-O
lU'lS
N
:'U1ação'
.
t
d
M
:nf
de
V.
Exa.
,j(l
ê
melo
S1'.
lva
~
I.!~m(l
erml
e
·
(tu-e.r d_lzer que o Cl'e~clme.l1 o t: a·
~.
Eia. outro ~parte.? (,As8entjm,ento 40 lise's_. AqUI, quando incluimoo vlW:
naus·'~ de Belém nad<l tEm a ver caminho andado para que o Elano de
bfis! dotaçQei>, pata tais OU qua~ Sef_
da.
.... '\tlQrlza.. '-.Iurlz··.-o,""'conôml·oa
da A, rtl!\~Jl'a, ora.dor).
- Sr. senador" o Br~sil é.
i
t
p
fa~·
com a Su~rl'n'ol,de-ncI'a
.~...
\0<0
.• Y
y
<""':
""
I'••lmante, l·n•• ~"eNilente, ,PreclS' ,mo;;: v ços, _e,s,aU1o~ a" enas
zeuuo pura~cou"'nl'·a
d"
·'-azôm.?
'tualme,nt.'
entre"Ue
à,
J"c'rT'·r.nsabilt.
U1J."V '1...
m
ã
ç o l!I
v.o...
.. OIj.U
'
1'>
r""'
le.'siar mai" de um" 'Vez para que se ._ eni,e e~pecu""UO
,. .
tiade de
homem que me p:trece' p
<o;>
...
O SR. eDMUNpO z...EVY - Tal.
t
.
d
cumpra a -lei anterior. vamo~ votar: O, Sr. José Guiomard - Mas o que
'Vez não !;eja bem o meu p-ensamen- muito bem in enciOna 5', ... '
uma. nova lei pa.ra que se lembrem· de o Poder Ex.ecul<-ivo ms.fiQ..a. de lá? J!:la
to. Digo que as· capitais .vêm 'cres·
o., Sr. Vit:aldo Lima -- lt a impres·. que existe um plano, que não" foi tem obrigaçã.o de ms_nter um planO-;
cendo com o êxct-o das d-esanim'3àJlS iS~O que se tem.
aplicado, em· co~eqüência d~ 'l~i que v~nhe. B4 COngt'..es"dL
pcpula:có.e.s: do intel'jo-r, Na r-eaUd'tàe,
O SR EDMUNDO LEVY' ~ ...n~ aprovada pelo Congr~o e sanmonaO SR. EDMUNDO LEVY _ Oh,,a SPVEA, s·e. aJ~uma. o:::isg. lealizou,
.
..... I
t
d
olor[ .. da. Agcra., yamos leglshll', lembrantOi, a'penas, em Belém e Men!1.us. O lJ!lB_ a f:erv!ço! rea me~ e, a aV'~' .:- do que existe um pla~l.Q e que é pre~ garei 'lá. nobre S~nador. De sorte Que
resto t.em s!-do meramente n:údental., z··çao economlca. e Eoc.al da .~m':.1.7.0~ cifo '3.tábelecer p~ot1dade
correta. aqui fazemos uma illtromiO%ão, por~
co .. 1.:o"e, nifL, e na_~ apena-s de algun'3. peqtlenos prioridade pro"ctutlvá,' que não vão-ai: 0j,,:ue um faz, outro faz. M~~ nâ reaV. EX ', que é 'da' Te'I",",
i' ~-...
HJ-~_'I.
grut)C~ p lvile"'iado'5
la d e~ não temos condiçõe:s, num ór ..
tanto· C'::Om!)- <€u, o pro"Olerne.. Se as
~
"'-',
.
lapidar um patrimônio -<:om verba$ gt'i.o de tmá1ise COIllJ!/oé êste e não
fili3-r~na5 do ccnst:tll~icnalr:~10 bi.
O Sr. Vival-do Lima - P..:rmite V. ar.:-enas s,~perfiej9J.mente [aplicadas.• tcénic.o, para g:1.€l'minar dovações
2".e.ntino ~ermi~i::cm. f,'cm a ajt'-da d~s~ EXa.. outro aparte?
V. ExBr, vê que liá, no momento, dq 'para tà.i.s ou :(P~á.is serviços .
. . ta
.
Cao:a apre:;elltarei mn proj::f..Q d e ·
pam do. 8u~)'!nt.endente, intel'êss~
lei" refo:-nul-andQ inteirs111en::-e o 51s..
O SR. EIY'.AUNDO tÊV'1 - C-Om -em l{baaJ.:~ 1I.s v€l'ba.:;. rea1ll1ente~ pro~
0. Sr. JCS6. Gu.to1!iar~ _ A propostema de iunc:olli'..nicnto .do Phn'l de muita satisfaç[o.
i!:u'tJ:::i\t, 'P.ara f1m"'" prel!utlvCl3. );ln.l'l:\ ta.o.o ~x.ecutlvo não e um p-runo?
"V;3.1ortza-ção E).::cnômica à-a A.trlazô..
O Sr. Vivaldo L1ma- _ V. Ex'l. já fins â.e des;:nvolvl!11enio.
Mas, no
O SR. EDM~DO LEVY _ O qüe
,na..
.
reflwndeu. e muito bem. ~o a:pnrle P-:-~~do, ve-J1J flue p~rdi meu tempo d-eve vir é um plano, rm:s, na reall"
Se V. E~ atenfar - para Q Plano do lWbre l'epresen41nte d3 Bru;üa" se.. com as v-erbas Que faz cOllSlgnar Jta. dade será melho-r a lei determman •
•<lhserv'O.fá <;.ue não .existE", Aoont~ee nadQt AlOysio de Car~1ho declaran- ra. energ1ft, pera -água, para saúd_e,' (lo .que 1) plomO seja, elaborado denque todos nm - €. ~.m.. fui for- do que nBda. existe no sent.wo de um para campos de pou-.so, pa~-e::oola.s. tl'-O. de talS normas. EntãQ, será
çado pe:as dr.eunstânC1ZS - na épQo- planejamento. De futo~ o depcimen· par.a navega~ào. A_ tal pcnto chegou.. ~pl'ovad-9 por decreto do Podli;!J' Exe'"
ca >OI"çameutd.riB.$. indlulmlJ;5 _~rp.as t.o de V. Eu.. poderia COn~ncer até Jl, incl'edul'datIJ~ daquela g-ente 'Que, cutivo.
,
para "tEso ou para aqutló -eIrt (1etfr~ mesmo -a mim, de que nada. ex~te. quando ~..eg6 um telegrama., ou Cú~
Enquanto estivermos, aqui no semina-dos . Mun:.~~. <1-&.I.9.DOO o que N.o entànto ex:lste um tOtuO: alentado mu.nl~e&oalmente Que fiz constar 11l1do -ou na G:ã.tr'.ua. mclumdo do." tldeve!'J,a f"!l~.' -em) facia. tio l~pe- que. encerra' o 'Plano de "'(bo"101izaçiW
érçanlcnto yeroo.s nes.se ou na.. 'tações par~ua, sa.úde, -esgotos etc_,
.~a_ ro i~!lStltll~~ ~ ~ ver~ Co: A.IIlM.6n1a "para ser ~X'ecutm1() -' pela que'J.e sentido...
e~"S__~rba!; da. Ve..lorização 'Sel'ão
mi~e d~ ~aa2.õ:nla eori.:.f;i!.r ~ SuperintendênCia~.;....%l 1'elátado, no' O St. José .cG!dó71l:a.rd _ N~l t:ofutá'lme'llte pul.veriza:dru; para. .outros
s.entido, ~tabe1ecendo as DOn:na.s 118:r8 Senádo. 'Pelo -~J:útaor ,~l"Rro A-dOl-, $l'edita.
~'-oanai:;. e a.queles que ..não . tiverem.
"a Hcaç6:es, por par.te do Executivo., PhP. a1n~ '!:a. àritiga 'Capital da R.e..
.....
g:andes forças a. ~adl1nhá.los cal.
P1A.."1O nos -diVeI"SOJ, setOOOl3. oonlor·!~~""'Mttéle 'Husti'e -pal'l«m".f3ntal'
O 8.r . Vwaldo
dUl. Exatamen.. rao nas c'élebres prtoridade3 ~, que
eriu o n~-e ~eUlldor Vnaldo
a:,a_ ~ ~.e::!~~de fJW;~' ~- ~ ~~va, 'como t)l.ra:ense. ~ 't~.~; nl uém .,~ ~:r.tl~. ~1!:Z..:. '!!
J
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Unidos do Brasil e Israel. concluído
em R.ecite, em 12 de março de 1962,
tenüo parecerea- jaüOTáveta 5000 núme. c'" 799, 800, 801 e ao:!, de 1963, <las
: d. C'H. t?"w· "! e ,1U$tu:a:;

L!ma' ficará tLido apenes no pal>el,
O Sr. VIvaldo Lll1t4 - .Estão de.5ta. sessão alnda reg\stre esta mipara' de.:..mof.a.1izrção d03 próprio-.9 ocultando do Bra,sil a sua verdadeira nha comunicação:
congreJ!Ss18tas. que c:omurt{cam aos po.tencialidade, S'cbretudo naquelá re..
Acusei o Sr. l:Icrbert Levy de ser

.seu., correllglonárioB que fl~er3m ih" glãQ~que ~~ttnce 110 Braül e a nós, nc'1<lclante de café e 'VOu prcvá'"'IO.
clut;õeS no orçamento de tQ13 e tais naturais que WmoS delas.
Por fer ne:::oc.iante de Café, não pode'
verbas.
.
_
O SR ED:"IUNDO LEVY - Nilo, 111Ct~lnlrntJ p:t.rtic!par de urna CoP:ecisamos reformu;l'1t _a le,.~lsla7~o I era mUlha intenção. df'mor-:u-me
mUdio p:rlamentar de ln,qU~rito que
de IuU • .J. qu.~ _tplll-..tmDd Iml1~~ gela:S\an11iSe éo que o:crre na SUp:;oTilltelJ~ invc!.l~e. o caso do c:',1ê. Acu:e. o
nunu: le!, po~~m que () pL,no !'>e~~. d~,ncJ:l ti'" PII'OO d:: valoriz;:ç;to 'E::o~ F,r, H:orbert Levy. vr.lonr:b-me das
r..do anUa rnen e plf>:l ua éx'
I
a!
;;:P!?V~"
l,' , ti"'" . . '; n,!'\1i::- {ta Anla"..Jn i ::. V~riOS cutr05\palavros
(Jr: ... e:.;_prp' dent~
J.~n {)
cuçao .mt~gl'al, rr;ed~ante ~~~ct,J (:j~,1 tó~.':::s (, ~'1";"~';'3ta. entn~... i':ta. <:':0 Çh\ .. dto~, d~ h~,,:l" nroq<}"'f') o con~~ec~~1Vo o ,~,rg_a ttnt,_-:~ ,Cn3In,"I~,r', ("~,-.",'.ad,", p'etrn-dia aq'Ji ex'.uni- tracando c;i!" ('.'m~':); efirmo ao S,1- r t
nql lo l"nJ.e H" 11
, ~
•O -v.nr:"'jo da ho('a nedo ('1\1"> v/"'n tra''':: f! d . . cument~ ... :'o
ti --- e..
rn"ll-e
H:lr :feta
','.
...... d "'In~'"
T,r" "'t-ll'O
no'1' con.... r--:-O.
> • .L..<u'''' ,.
"",
..
"
_
uma o. .. "
.., t -~,".:n ..;';.,.-r.13 • quP
- pro;;ufe €ncc':rJrlo.'l:" tOl1,nl"O-Vfl :lo ~""'J~::!"'<lo. CCH1"bJ,O sr. VlVt!~ao L:;aa - ~ P':!'!ll.i~ ( :'~ c:,',- ,.f'>,~o, não cbvtante o };lfJ.zet 1":-nr'') o ql1e rrrr.1')u () Sr. ~fll o
V. L:~~, ua1J. nU'ia lnL~.iruv;a(.?
. 1 St') : _nu (.111 'Itcéber infc.m;;>ç"'2.l e ~~,:c1r,,"'.
O SR, EDHUNC:> LE",.ry - ~')r<1
.1 ~r~~~ t:e ...~ão illL tres ~honlen.~ ~ -da I Acu~ei. ainda, o bt'lTIc':) do sr, I{c~'todo o prazer,
:\.: 1:: ~~:1 ,"_. ,: ... " 'I, ~~ vc~c1ade. ~.,~~~ .{'~! b:rt J .......Y d" r '.~ f ~f e t'sur", ('~-

de n,etaçoe, EztenoTt$.· de
e LulEura e de l<mançu::,.

nal'

2
l
Vota· '!o, em $"'~ur:do tu:-no do Pro ..
jeto ai Lei ClO Senado n~ 4, de HIOU.

'I

" .,
}:" o e . . ~,~_ ... _.r é Que o .••..)'. cO, .... .u~t:)lI\")rt~I'~:'ni:') a luro~ Co; 4 (> 5%;"0 me,
O Sr. ~1V.2là~ L1ma - O ~;!.le? Fon~ ao Am;z:n::.,s cu, ql'.a!qu~r hem_In lU n:""f' j .... d"prr ... p r:J !,~'"lV:-1 UO"(\ll::!
é
gr("~;) VGt~u fOI um p\:tno úe ,1_. I.nu. ,tnlCo d<1 i".1[l:,z?UJa - J~ ettcndo a Uída I ')'l]li{' e 1.O+Â,_1() ("'e nf;o 81 t"'':e
E:::!' Ufil p ~r.') Ql''' L.': t-_D~. ~';. e~ I:, i ..m . . C~li;). - }r.cguc o s.epal'atu:qlO Ih~rc')Onns t.yl" {'_ '61 t"r1, hal1"lna
p.n'a~ d'J.fs.... l ci:l v~1C"i~2:!r"o econ ... U "~ O
q-..t! lr:z.::.mos
con... tantemen'.e ê ''\Si
c "d,,~"ca~t .. . , a'-1"1 cl)'\'~n-

u:' l,:.t"'·l;,:,a o ~~~~,·r :.'::~("; ".0 n ":n·: ..
t:f se:o!! c!}.:)..:m'JJ.1\t~v.J':; do cInqUen ..
ti 'AI
~'n:-::.io ú:-. Í\\IlC~'-() ti,j, .p~'~1a?~a \) " ':

I

Ulll

.1r)

.?Jla-

dai

I

,
<)~'
,·,t .•. :'"Jt-'a,t,.:erl1·u;):},

~}4~':

~': ... ,

... .l

tl.~

')
I 19 t~: .. J.

I

dJ AmlZ~nI"', :-i.-:!lu/.:!l.men~~ q~J L'I.J5 ctl.ver.u· O ~.J.;ll do que ocerre, lJe- ~ 1? pl" c_
p" "'d~
C6dl,..a"""Pt'os auo t:::,ia que ~:r re:"~am.nad.) O,dirltlO LOS tlC.Ih-:.IlS de rcsponsabilid:\.úe n~lJ~~;O~~e;'a.a e~ san~õc~ a; mais
reforrnu,:.:to ne=tr: ou n~'Qu(le r,::)nto CirAa .R=~ubJjca,..
,~ i
",. c " ·
MU~, a e.strriUdade a que levr.am t i l .
-:.t.:r as e grav "
Supcrint:mdência da VaiOllza~~o d:;1
O Sr. Vrl,;aldo Lmw - Exatamente,
Ocup:lrei p trelU'1a. na próx~m9- feAmazônia, por lmposiçã·o e por ;netf)~1 O SR.. BlJMUNDO LEVY _ ... matl~, ou tne!.h1T, I~o IlPÓS a iru-t~de CQsção e de coerção, fizeram ('01:1 que no~ dêem a mão e que nos traterr, IQ.-Ção dl),; novr. SÇ~<;ãD Lerrl'.lativa pa..
que os superintenrlente,> pa~a::los n:.o l c.tmo 1trnaO:oI.
,ra, ce p3e.::e ®.:. dooumentos, fazer a
pude~sem, reál!f!.ente, cumprIr com 2!J
O Sr JOfé Guto71lard
Como comprovalJ!io de tudO' -o que acabo de
Sl1ll,s cbrigaçôes e .com os seus dev~rcs'l tratam ~ Nordeste
\
dizer. nó:} têrmos da- tolicnaçlÍo d
Eles fica:am' acuados num pÓbto e
.
D"PutndQ Herbert Levy, e sCbretudo
outrll coisa não J'aziam senão apelttr 1 O SR, l!::Dl\-tUNDO LEVY - A para dem011t.trar que não dIfamei e
para OS re-pl'e.senta.ntes ela Amazôn.a\Amazónla é.ob!tI- nossa, o~ra de bras:.- nem de lonse tentei intiJnidA .. 10 na
nas duas CaSáIS do Congri!sso, IXl1,',a leiro. A; propn?, l'econqUlst~ dI? ACt"e, sua atúS~ãO na Com.'SSãO' Parl1menque os ajudassem fl-O menos a rec~b">-r Pfi!a. a sobçranw. patlla, na? e outra tar de InquéritO. Não sendo éu, co~
(lS' duodécimos atrasado.!!, em face dos, COlER seI!ão uma demo?'!;traçao de que mo êle é. nc~ociante de café
nem
}:l1'Ote.stos ge.rais do funcionaliffi1o da! n . An:az~mla q,uer, ~cII?a de tuClo, tend') qualquer ll~ação com negócios
Superintendencia, qUe bradava flvt I ser bra:":illeira. A proptla l~oresta pa· d~ café. POltéo me importa a COncIuaquilo n. Q,ue tinha direito, uma vrz; rec~ que reclama a. bandeira vetJe são a que ~sa Comis!.ão, pa,rlnrrtenque h:3:via p:cstado ~erviça e
qll~, que n04 O!'~ulha com o s-eu _oura que tar de Inquérito Vossa
chegar. B,
porta,nto, tinha () direito de vive;:. 1 o sol espa.:ge quando ~c poe, AJ.SLn mais ainda: o. propósito diJS debateOs anOS passam, meu caro Senador, ~lustres Srs,
Senadores, contesto a Que ('ntem rtoui trave 1, com D.-~ Hélee o prazo cons-tituciOtlal relativo ao InfOrma.ção dI'!' que o Governador pregd- rI'., Opo,<'icióni'lÍ9."I, trarei lnforrnac6!"s
PInho de V!1lotizaçãO E!con6m!ta. ctn o bepatatismo.
sâbre o comportamento do GovMno
.A~azônia, com aquela dottlçRo Que
O Sr. Vivnldo Lima _ Vosl"a EXce. ne3sa moment{ls,s. ql~estãO, defendenterIa que ser :ipuradn dentro do", 3% lência não dis:i€ e Jamais :poderia dizer d!'l CoS intetêss~'i nllc:onais e o erá;-io_
do Orçamento da República. está le tal coisa
público, Também trarei Informaçoes
exaurindo e o eRfôrço em prol da V ! l - '
<;ôbre a compra de 11U1a. usina para o
lorízaçáo econômica. da Amazônia Um
O SR, EDMUNOO LEVY - Pare- Edsdo do
Grande do Sul t um ~os
sido lnfelizmente estiolado, preJú:Ii- ce-rne Que, eXiste um conJwo co,UI:.-ra o assunto aue foram mOtivos de cnticada pela indifer-ença tios po-dêrns p;1- Amazonas e ('m particular cOlltra. o ca fOrmolndã pelC'$ srs. senadOté,s.
blico.s e, sobretudo, do Minittério da 1s~u Gove.nador. 'tem ~e a im~,ssào Daniel I{riegcr e Mem de Sá..
Fazenda, no liberar as verbas devidas de qUe ~e pretende filzer um cêl'co eln
F'
01'5 desde logo solicUada 't{,ao Plano de VallHizflção, qUe não tJo .. tôrno d: S. ~x!l:., inimi2~ndo.. o com nh~Cfnfcrk'ão para o" 'iníclo da pró-<leria sofl'er cottes OOmo tem SOfrt00 ?,S poderes 1mbllCOs e,. t:>lor do CIJe xima Ses.são 'Leq-t,Slativa, Sr, Pre.~l
até ,da. ordem de 60.%. Cc~o será l,sSO, ~ontra o pov,? brnSlltnro.
.dente. qU'lnao, aten~etJdo ao pregão
possIvel vaIOll_za~r-se Uma .reglao c.(}!n
ASSIm" Sr. Presidente e Srs. S~n:l- do Sr. He-tbett Lf>VY, v{)lt~rel à tJ'1aquela; Jn:lfmsldao terrItorIal. se nao dre.s. ,aurm!) Que o Amazo~a.s, glllado bUDa pal'a df'mcmtrnI', cOnfornle pro.
forem a'Pl!cnt1o;s tot..nlmente o~.3% da pelo,lltLSt,re. Governador PlI~IO Co~ll1o meti, na ofert~jva em que nOS encona r recrtd3.çao tr1butâ.l:in. ~a trnlRo, dl1~ con~nua a comprova,r aqUll'! que o tratl'\QS, qU& fattn autorid?<de ~ mu'\rante
eX€fclclO f1l1ancelro? No exY,-!e~ador ~ jornal1stn 4S~
to<; homen!'! que. vivf'm prpgando um
entanto, vem, implaCàvelrnente, todon teaubnand afIrmou com brilho. ../U- fal" monÜl""rn') e CO'1"\ h:~n ::Jcusan,
os anos, o plano de economIa que ,rf>- bora abandonada, luta, por ner bro.51_ d () SI' PI' -'d~nte da Republica
judica viscernJmente, Impiedosamentc leira". Um' dia há de mastr.;tr lto (~~t b~m) f'.:.1
'
a nossa regIão,
Bra.sil que a Amazônia é rea~ment~ a
U.i ~
,
O sr . .:!o:>é Guíomard - PeCo licença grande . potencialidade desta terrr~
O SR, PltF.stnt:NTE:
pata dar um aparte que, ~de I! . ~~'to (l'i-Iuito 'bem; muito bem, palmas).
A lutn. dI>. pres~n~a acuM. o comp~
modo, é uma resposta ao aparte· do'
te-cimtnto de 'J8 51'S, Sen,:\{\ctes. Não
o SR. AltTHUR VmGILIO:
Senador Vivaldo Lima. Creio que o'
hiÍ nümero para vo t ar50 da Orclt'm
problem:t não. é .só falta de dinhen:o,
sr,; pre-'~Idcnte, peço a palavra.
do D'a, Ar!'l!m, vou ehC!;>rtl1r a see:n o,
porque eu. recebo e- ~. Exa. tamhém
reiterando {) convite 80S Sra, Sen"O SI!. PRCSIDENTE:
deve estar recebendo, Qua~e djã-rJBd-ffr<; p:ua a ~e' ;>ltO de <lom!n'1o, à":i
mente, w!egram% da. superintedêl1Cla,
Tem n palavra o ~obre StmaMr 11 horJs: d:';;;t'n~d \ Se" l"n{'t"rr9m"'T!~
dizendo qUe- empregou dinheil"o. que .Arthur Vil'gW.o,
to da pre!.'E'1'\te convoC':'.('ão extraort"i.~
liberou "e~'bas, que fez pagament..os,
n!l.rla do Con~r('''''o com a segulnb
e no entanto, O resultado não é aquêle
O SR. ARTlIUR VIRGILIO:
onnr:l DO D!.\
que se el'Jpel'a. ~ort.a,nto, não.se ,~l;).ê
(Sem revl<'ã do orado)
_
Sr
se é fa-Ita de dmhell"'O ou se é má.
.
W
-o
. T
,
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aplicação déle. A não ser que a llb';).- \ :;res.clente, ne:;te ambIente r:,man çoração deES9.S estejam sendo fClt'iSI"'O de flrn ,de tarde, quando, re.:.ta ape,(D~mlt110)
a,pe-nas ulMmamente. V. Exa deve .ser nas ~ma lInha final de reslstêp~fa no
testemunha disso',
.
blennrio, dc.sejo, com a. partIclpaçao
O Sr. Vivaldo Lima _ EVidentemen-1 do sr. Sena~or Antômo Carlos, de F~CERRAl\JfF:-TTO D:"I. 1{1< R'Scf..i\O
te iü.o está fazendo o atual Suo Santa
l?atar1TIa~ e a t;!rcBcnÇa d~ LEGfSt'''''VA FX"'n''''wrnARlp
perintendente da V-alorização Ec:)nômi- nesso emmente lider na, Cb.mrra dos
D,I\ 5'). L"I7!GISLATURA
ca. da Amazônia, q,ue tem 'ps:clênCla el Deput03.dOs, D~putado Dontel de A~~
atenção para- com os representantes
drade, cQm~n:car ao Senado que t ..
região, enviamb, por via telegráfioa, mel ,conheCImento da, car~~ enviada
as aJViSSareiras, rotiCias 'da Ub,ereçãol aos ,Ilustres, lideres da Urt1~O n~mo ..
desta ou daquela vetba.
cr-átlca NaCIonal e do PartIdo Liber,.
tador pelo Sr. Herbert Levy, conVI ..
O Sr. José Guiomard._ En'ã-o s6 dando-me a provar aS acusações. Que
encontro
e~plicação
n-alt
"fôl'ça s aqui fiz. Declaro aO plt'nál'io q'l~
ocultas",..
acudo ao pregão, Quero que a Ata

I
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~'..e nprova ~ cor'-·"~'j~:.~()
única sôbr" Er. - . :.,~:'"'~, a&>lllJCi3..
':'m 'ovo. york, a. 30 de março de 1961.
tendo Parecere", sob ns, 806 a B(}a~ da
1963. das Comissões de: Cons~ltJ.ttt:ã()
e Justu;a, pela COlli5titucJ?nali1.a.ile e
jurldlcidade; .R.elações Ex~erzoresf ta ..
VOra\ ~l e saucte. !avor&,', _..
V()ta~ãoJ em turno úntco, do :pro ..
jet v o.. ,v1 da C<.l,. ' ..na n~ 112.
.&t.
fn,Q 3,4{)8-B-61. na Casa de orjge-m)~
que reve~'tt\ ao servi"o AtWo do E.xer ..
citro "o T:me.lte Coronel Rubens '1'lJei ..
f.o dOs santos, c dá outrM P1"o'f!"fln ..
ciQ.ll, ,tendo PGlreceres javoráveís sob
r)~ ns, f. .. e 885, de 1963 'iá:!I. Ca.nis_
Ules de Segurança Nacional e de Fi ..

nanças.

5
votaç30. em turno único, do Re ..
quer1mento n,'> 1. 205, de 19-63, pelo
c.

o.:>

{u..1

ó<)enhorea

VlrgiHo ,Uder

Q ...

S:>n:>' f)i'e"

Artur;

PTB), Barros car ...

e
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'{"tam

un:i>nc.a.,

nos târmos da a.rtigo 326, .119 :;,2, do
'~""<:[\mPllto lnll:';nD, I

1 o PíO.lelO de

Decreto Lcg!.sl!!tívo n 9 44, de 1963 que
le nnH;'tll.

{'r-

ao~ rnE'ml)~'~

da

l'(l~ ..

ça Pol:cial do Rio Grande do Norte.
6
V. '.ação, eLl prJmtlro turno, do
I .L.J"'~V de Lej do Senado, o" 83, de
.! autoria do Senh"r senadoC'
!'
ur Vir"'U1/1\ quI.' d;~n~~ !';jlre indenIzação a ser concedida, en1 caso
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8
Volação, .em turno umeD, do' Rpquer!ment.o nY 4. de 1964, em que o Se ..
nadar Vll~concelos Tôrres SOll'11ta
tram:Cl'l\OO dos Anais do Senado 'la
carta pela qual o Senhor Pre1'ldeute
da RepuOllca CODVldou' o PresIdente
da Repúbl1ca Francesa para vhit.nr
o .tIra."il. e cta respectiva resposta..
9
Votação, em turno único, do Re·
Guennlt~nLO no} 3, ne 1964, pelo qua.l ~
-Senhores E'..ene.dores VasconcelOs TorTeS 1: Lider da. Maioria.' em exetc{ciO-I,
Sigefredo pacheco (L i d e r do PSD
em exerClcio) e Aurélio Vianna. \ Llder
do Bloco das Peql!-enas Repre!lenraçôes em exercJ.cl0) solicitam urgênc:a
nos têrmos do Mtigo. 326. n.'? 5·0, de
.Reglmento Interno. para o ProJet-o ele
Lf'. da Cãmare. nO 127, de 1963, qU€
<1tspàe sôbr.e a temuneraçáQ de pt"OflSsIonals diplOmados em Engenhana,
.Arquitetura e
Agronomia

em

10
,'" Votação, em primeiro turno, do pro'.
JeUl ~e Lei do Senaao, n 9 137, d.e •.
196a, de aut.oria do SenhOr ~.enaaol
M-aruns Jumor que autoflza o poael
Executivo a emitir selos comemoratl..
'Vos do centenario da ASosOCle.ção ComerCla} do para, tendo pareceres tavorayels sob OS 118. ·158 ç 759. d·e 1963
das' Comissões de Constituição e Justiça e de Fll1anças.

It

11
'
, Votação. em turno únICO. ao t'fO·
jet-o de ReSOlUÇão nQ I, de 1964, de
autorJà da comiSSão DIretora, que
aposenta a Taquigrafa-Reviwrl., AlcInda l'rivC'llno, no cargo ele· DiretOra
PL·l, do Quadro da Secretaria do Sellndo Feaeral.

rI:'

12.
, Votaçâo, em· turno únIco, ao t"ro·
jeto de Decreto·LegISlatlvo nO .li CfI
1963, originar1o da Cl\mara <:ios · UI'PU'
tados (D.Q 167.. A-62, na Casa de afi·
gero) 4'Ue aprova o texto do AcOr'']I'
que institui o Centro Latino-Ameri-

cano de Física, assmado pelo Bro~\:
e varias palSeIS, DO RJo de JaneIro. a
26 de março de 1962, tendo po.recere<: fa . . oravets sob ns.: 819 820. g'l.
e·822, de 1963, do.,s COmIS$Õ~s: de
COrustltU1Ç"ão e Ju.stlça, de Eo:;:;a.ção e
CUltura de Relaçóes EXt,CrlOfc:S t: Q(Finanças.
13

Votação em turno onJOO, 00 dto·
quenme.llt..o n Y ti, de 1961:, ()rJó qual o
Senhor Senador M.elO Hrl:lga ~cucita
a transcrição nos Ana~s rio Sepedo da
d~claração felt.a pelo General AtbL.l0
Sliv9. Pre,qdenr-e da PeLrobrá..:, ::3 1\.
em ~t\táter oticial e pUblicada em 26.
de janelrQ ao uno em curso.
14
Votação, em turno único, ao K.~,
que:-ullento OI,) 1, de 1964. pe:o \1'la:
o Senhor Senador Melo a.t'<tga s~il
cita· a Lranscr1~ão, OOs AnL1s '-·.0 s~.
ns.d.O, de emrevista do n>!ne,a\ albino Silva, Presldente da 2etroorás S A.
. pUt)llcodn. em 25 de Janeiro ~o ant
em C'.HSO
Está encerrada a sessão.
!
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Sábado 7

(Levanta-se a sessão as 17 110·
ras e 22 millulo·s).

(Seção 11)

Março de 1964
Já tinha hnvido atentado contra êle.
V. Ex!.! sa.be de (l,nde saíram as crimi_
nosos e qUe ninguém mais do que êle
defendeu o Major Vaz, defendeu a
UDN. qUe é a consciência. honrada" da·

carregavam armas e qUe está haven~
do um processo à. respeito n~ Ministério da Marinl).a; nem deve ignorar
que há alguns dias, o Chefe da Casa
CIvil da. Presidência da República,
num programa da Rádio Tupi, de

pl'onl)nciamenoos, os episódios recen"
tes qUe tumultuaram a vida da Capi~
tal mineira. No 'dia em que conde ..
nei aquêles tristes acontedmel1tos,
fiz distinção clara entre o grupo exaltodo e fanático QUe tentou impedir

Repúbl!oo,
uma relU1i&o politi'Ca pacUica, c o São Paulo. se não me engano, ou de
O SR, AR'l'HUR VIRGILIO - Es.
povo mineil:'O, tão granuios') nas SU~ uma das duas rádio::. dos Diários AJ3dizendo que oficiais das Fôrças
tradições liberais e democráticas.
s:.ciados, fazia, afirmações inteira- tou
Armadas protegiam o senhor Carlos
Mal acabavam Os ecos de minhas mente falsas e com palavras spezcs a Lacerda.,
~
palavras, senhor Presidente, e_ ela.., alguns poUticos da Unilio DemocrátiO que sofrell Um atentado por um
encontrav'ant confirmação em mani_ ca Nacional. y. EXI!o também não deVe desconhecer _ não SÓ porque os homem da Quar<ía. Pessoal do Catete..
festações as: mais expres_1svas,. p-:uti- J·OrllP.i-s têm comentado mas tp.mbém à revelia. do Senhor Presidenté da.
das de entldades representatIvas do
.
pen-á.ment
r.!ltólico leigo daquele pO!'que todo o BrasIl te:n.. ouvido .- República, como à revelia do GovergÍ'a~de Es&dO, cõro ~ r.poi'; do ilus_, alg.uns prog.ramas de Ra~l1o <; ~a.yt'lnk nador da Guanabara, diz. ago.ra o. E.etre Bispo Coadjutor de Belo ROl:i- I VeIga na lmguagem maIs "OIdlda, e nador F-idre Calazans, .a p::.lícia afozonte
!soez c:ntra homens hcnrados e dig- gou mC!ldigos no Rio da Guarda.
.
I nos da Oposi-ção. "Esta luta foi por
Não iria eu acreditar, não chego a
Logo depois, também o ilustre Go-; êles .'Jmeçada, e a granC:e verdade,
vernador de Mmo.s Gertüs lançaVa nobre Senador, é triste c<mfesss.r: tu- esta paixão, esta infâmia, esta ca.luproclamação no país. na qual oonde- do isto corl'~3ponde, no sentido pleG- nia de atribuir 0.0 Senhor Carlos La.na\'~ êsse radie..llismo fânatlzado qne nástieos, à absolut3- va'dade. Tem'Js cerpa a re!:.ponsabilidad,e pelo crime
está tentando tun1'nltuar a vki3. "P'V' ouvido - V. Ex" também --muitos que bandidos travestidos de policiais
blica. brasil-eíra,
prOsl'amas da Mayrink Veiga. Veja, pral:.tCE;I'IUn, o a.."",?assinio de mendigos,
entãO, V. Ex~ como essa n:rma de no Rio da Guarda,. como sÓ a calúNão me posso furtar a ê.sse con· doi.'; pesos e duas medidas se torn~ nia. e a palxàO cega poderão atribuir
front~, Senhor Presidente. pl'incipal~
exqu('sita. Es.tamos vendo isto fre- ao Senhor Getúlio Vargas a responmente em face de discursDs proferi_ qüentemente em algluuas estações de sa.bilidade por aquêle atentndo codos na. Câmara por eminentes lídel'es rádio de São paulo e de televisão do varde.
da. trnião Democrútfca Nacional, In- Rio de Janeiro. Acresce, Qinda, dizer
Mas não é êste. a,1nda., o ·pont:i a.
compreensivelmente encampando a de· que há. duas ou três sem0!la:. nestf\
sordem de Belo Horizonte, dando-lhe Casa, se levantava com v:olenc;a. o que eu quero chegar. Quero dizer .que
uma. feição que pr~'CuravQ buscar " sen;:1.u.or vasconcellos Tôrres, acusun. ês.se homem anda 'Cercado de oficiaLs
exaltação democrática., COlllO se !ôra do à Nação os assaltos a alguma :,1 das Fôrçcs Armadas para protegê·lo;
há muitos anos êle recebe essa proa defes.a. da legalidade e dn ordem
Organiz!lc;'ões dn República. O d;sE, indo além, SenhOr Presidente: curso de S. Exilo' está publicado no ~çúo. Um homem que só anda cercado de capangas de metralhadorM
homens de cultura. com todos as atri~. Diario ao C01,gTesso.
Fazia gm"e:3
butos intelectuais e at.é 'COm atribuo aCUEf.çõl'S, apontando (.s crimes e nã'J re~be a menor' condenação da
.. ,
tos morais paTa mri debate em planü atentados cometidos ~-n Ql~uns Insti- UDN
O Sr. Padr€ Calazans - Na opinião
alto . de qualquer tema, principal':' tutos e Organizações da Repúbhc 3 .
mente dêste, baixando ao insulto chu_ Era o aparte qlle eu queria dUr a de V. Ex ll sãQ capangas.
lo aOg· seus 3-dversários, à agres~ão V. Ex:).
O SR. ARTHUR VIRGILlO mais intolerável, à calúnja mais inou de determinada imprensa qUe ensUI=!ortável. ,
_
. O SR. ARTHUR VIRGILIO - V01..1 tende que ê!e tem o direito de prok. - quan d o ameaçad R. mas
Leio. senhor Presidente, trc-cho do respc,ndê~lo com maior prR?_er.
ger (1 sua VIaR
discurso· do senhor Deputado P.?d.ro
começo re.ss.ltando a observaçãú que negam no senhor Leonel Brizzolll
Aleixo, publicado no "Jornal do Bra_ de V. K"'{il-, de "dc.is pêsos e dufts mÇ- :) mesmo direito de defender a sua.
sil", do Rio de Janeiro:
did~", em relação ao Senhor Depu- vida quanoo ameaçada.'
~
tado Leonel Brizzola. ,Fala-se que te..
S··'
d'
. tr
~ao e segredo para mnguÓ!!l1 riam sido apreendidas atrnas por ta.ao Ç,"ses para oxo.s, I:'SSCs con a:'l_
dIsse Q. Deputad:) Pedro Alel.
do C
d ,. '. tb, ... ~,enhor Presidente, qUe colocam.
xo _ que.se inaugurou há tem_ ?~s ~o& m~mb'r.s' , orp~d e F'tf~... os homens PUbh'Co.s a nu perante Q.
pos no Brasil. graças â impuní-. ;~~ e~~dalOS~ \~~\'~~ad~ mO~el: 1~pinião pública.
e , à be!ll-aventuranç!l dos la; Unii'í.o. Democrática Nacional, ntravé~
Permite!:
O s.r. Aurélio Viana
~roes. ~ remo dOs ·mentIrosos. E dé' .ê'ctenninada imprensa.
V. 'Ex"?
a mentIra que se e:prego-:l por tô- ,1/
.
_
O SR
ARTllUR VIRG-I1.JO
d~'a parte, a grando mentira no·
O Sr, Padre ~al[!'<:3ns --: ~l de no~, iContcder~! jà-. Senhor AuréU~ Viana
ClOnal das reformas de bM.e.
se f~~~emo.,> nOg _que le\ á.o:scmos as, Estou tendo o prnZt'r de responder ri;'
A ês,~e pretextoí _ c-:.ncluiu _ arlU!l~.
prin!elro apo.l'te co-m que me honrei!
Minas vem sofrendo os mais terO SR. ARTHUR VlRGILIO - PE'.... o emin::'tlt-e Senador Calazans,
ríveis .vex~me.3. Entendem ser Ile_ la Uniiío Democrática Nacional, QUI'
Não se cila, pois, o Senhor Ler-;,f'L
cessárl~ aquel~ povo trabal~udor c.'>quece que O seu candidato. OU pro- Brizz-ola para acusar de subversi....' ...
e pa~1fl'Co OUVIr o falso preciao de vável candidato à Pl'esidéncia da Re- reunião de Belo Horizonte. Não ~, ·",e..
n~entlrosns refonn~s: Repetem·se pública, não sai do Rio' de JaneIro nha citar os fUZileiros que lá esta.tlS far~a.s d~ oonvclll05 c:n2:re~soo ou nflo anda meslOo no Rio de Ju- VaI}l talvez como amigos do Deputadu.
e com~Clos . para que !'Oe. possa, C~.. neiro sdm estar cercado 'por uma C3.- g.al1cho, para proteger-lhe a vida con.
da vez ,!ll:l:\..S, fa~r"Mmas hUlm- p!\ugagero ostensiva. portando mctra_ tra a' gf<'''~?o qHe oIi se preparou por
lhada p . . lQ roentna .
lhadoras, c-:.nfcnne já vi. Ninguém homens que Se elegeram à cust<t de
dinheir"'·
es:púl'ios, an"arl-ad.~
nfie,te
Ora, Senl)or Presidente, lu {o pelAS m~ 'contou: .eu vi!
'-">
~
~
teCormas;_ farei parte d~e "Clube de
O Sr. Padre Calazanfl ~. Não. hou- pais Pt']o famigerado e fanlOSo Insti..
La-õrões?" Terá o Se:1hot Pedro Alei.- Ve cap-angtl..gem. Quem !ulda com cu- tulio Bm~lleil'O de Ação Democráti~a..
xo coragem de vir de publico dizer pang-as é outro homem!~ V. ExlJ. sabe' homen.~ que não têm aut::.rid.ade para.
que prova isso ou aceitará um desa- quem é.
f:;tIar em Democracia, porque memfio meu para que o pl'ove~ Faz parO SR,' ARTHUR VIRGILIO ~_ POI'_ bros de wn ,Pa~tido ditatorial, de um
te' o Senhor Almino Afon~o da cor~ tanto metralhadoras e que. só realiza partido que ~.~, aqui, O Nazismo
rent.e quE-' luta pelas re.fonnàs. e es~ reuniões fl'vistand o aquêles qUe lá in- ou o Fadsl110 Brasileiro, mas. que se
têve em mira naquele dia;, baixara o gre;s..:;am. Tôda a Nação s.abe. inclu- omb~·(·a com a União Dem:.crãtIca
Senhor pedro Aleixo a. essa. calúnia sive, que um of1ófÜ ,da Aeron-áutlc3,' N~cionul e- têm audâcia e o topete de
de dizer que o senhor ÀlminG Afom9 caiu quand'J se -prestava ao papel de se apl'csenta:-em perante o povo como
faz pa.!'t~ de um "Clube de Ladrões". defe!lder do senhor Carlos Lacerda. defensores ~da Dcmo~r~('ia! _
e aceitará o desafio para que o povo vítima da bala de um sicá1'io. e caiu
O Sr. Padl:e, Cala;;·uns _ Permite
OU isto é apeno::; homem de categoria sem receber defesa dnc,.'l1ele a quem V. EX!). um a,pa.rte?
descendo à política d:;: campanát'io, pro.-Leí(a. T(,da a Nação sabe que o
o _SR. ARTHUR VmGILIO
baixando a acu~ações qUe vão buscar, f;.enhor Carlos Lacl!!rda anda';a e an·
no torpeza, o elemento para opor à da, neste pais. cerclldo por oficiais Estou respo!1dendn ao primeiro apar_
te de V. Ex!.!, ainda!
das Fôrças Armadas.
pregução d-.;s ,!,.!ll.'i ad"ersários?
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sr. Padre Cala,sans

-~ISCURSO

-
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PRONUNCIADO PELO V. Exijo um apm·te? (Assentimento dO
SR, SENADOR ARTHUR VIRGT-\Orador) - São doi, pont.o5 do disLIQ NA S~SE',AO DE 3 DE MARQO CUl'30 de V. Ex\L sôbl'e os quais eu
DE 1964, QUE E REPUBLICA ~OR queria fazer alguma..<;; con~idel'R\,õl's;
TER SAlDO COM INCORREÇO"F..s \prtrneiro. SÕbl'e a rel1nHio pfJ.cíf:ca de
ARTHUR VJRGILIO:
Belo HOl'iz:nte. V. Ex&. .não de-BCo_
~-~.
nhece que foram apreendidas metra.
(Ntlo Joi revisto pelo oradOr) - sl2-11hac~or-RS e revólveres' e qu~ o ~,enhor
nhJ:· I:'_z::idel'..:e Snlh~)re.", f,em1.dol'e". DeputS-do Leonel Brizzola estava
volto a aborC:ar, a t:m de conft"onLar acompanhado de, fuzileiro,:;· navais que

O . . "'",

-'

o Sr. Padre Calazans - Concede
V. EX!). um aparte?
O SR. ARTHUR VIRGILIO - Um
momento €:3:cu respond!:'nd~ ao' pri_
meiro aparte de V. Ex.!1o
O Sr _ padre Cala.;.ans '_ V. Exl!- faz
uma falSa e gr-3.ve acusação. O oficial,
'I\Ujor Vaz, em- amigo do Governaól):'
Co:lrlos La.-cerda- e cc!'.JreC2U-se para
p!'oteg-ê-lo, sabend~ que COl'l'ia peúgo.

O Sr.· Padre CaIaznns- - Com essa.
afirm:l.çfio nft o
esqu::,ç.a. V. Ex~ de
({ae. há ~muita gent-e {'leita oorn-.._dl':'
nhei1"O público, oom diúheiro dos Ius_
titut.Q.<;_

se

o SR.
Pel·felto.

ARTEUR

VIRGILIO

à"'Sr. padre Ca1a:;:ans _ A Petrobras sind'l. está fa:?:endo pr:paganda.
no Nordeste, até de carnaval!
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o SR. ARTHUR VIRGILIO Peço desculpas A V. Exfl., nobre se- I tas quae sC'ra "~/I"len - que está ,~i\'n ce n: ar. O professor Darcy Ribeiro
V. Ex" diz bem. Agora, V. Ex!l. S~J '1l1actor AurélIo VmTIa. por Ja llãh ter na alma do mineiro, repele tais pr')- f-az ofensas por tôda." as estações da
condena aqueles que são seus advcr~ permitldo o aparte a V. Ex a Conce· cessos. Esta é qUe é fi verdade: re~ rádio e televisão do país.
1
sários. Eu' condeno elementós do mpu do-o agora Com o m.o.i::'r prazer.
. pele-Os. E já principiaram suas ma~
O Sr. Mem de Sá _ Até hoje a
Partido que vãos aos cofres p:úblicos
O SR. AURJ!:LIO VIANA Sr. nifestaçõ~.
Rád:o Mayrink Veiga não foi fecha. ..
procw'ar dinheiro, enquanto que Voo· senador, não há necessdade de reno·
O SR. ARTHUR VIRCaLIO
da.
1
sa. Excelência não condena. Os esban var a declaração de que não desejo
d
I
t
'
d
ualql,e,'
d,'tadu
'a
Muito
obrigp.do.
Agradeço
o
aparte
O
'ir.
Padre
Caln'an,
_
Fechar
a
e q
,1
d'
J'amentoo das. <:ontr i b uiçDe,s. o povo imp an açao
.
S ou democ'"ata
da Guanabara. para. propagand a no ::1es t e P .a-IS.
.'
e contl - de V. Ex; ue engrandece meu ISCllr .. MaY"l'nk ve'·ga ... Na'o há nj'llgue'~
.....
l'ádjo lo' na televisão.
nuo defendendo as liberdades demo- so' fazendo a sua p!'ofissão de fé de. neste País com coragem para fazêlo •. i
crática.s para todo o nosso povo.
111wrátíca nunca desmenti-da, fazen~
O sr. padro Calazans -. Condeno.
do n-precH'lção fria dos aoontecimenO SR ARTHUR VIRGILIO O \SR. . ARTHUR VIRGTLlO
<I.
Agora, o aparte, Analisamos, fria. tos em face daquilo que ale! pres.. Ilustre Senador
d 'Mem de
. Sá confes.
'lando
o
u'nl'c'
comporlamen50
que ain ád
a naoM OUVI
Não cond ena porque quem 05 faz é O mente, 0_:::: acontecimentos d e Belo creve, dl
. k wn ! So proO
.
P
id'ncl'
""
Re
.
to
de
um
homem
que
preza
as
fran.
grama
da
R
ia
ayrm
Ve
ga.
u ..
seu can d i d a,I o a
res e; a \..I'<\'
•
Hc.rizonte, F'oi prdida permlssão ao
.'
".
I I
d D
alvez
nunca
lranquiac
leg.ais
pode
tei
eru.
face
de
Vl,
SI'1\,
vanas
pa
es
ras
o
epu
(J
publica, que usa, como t
Gov~rno Magalhães Pinto para que,
..
~
Leonel Brizzola na,. televisão e nunca.
se tenha u.ad.o neste pais da_s con- em Belo Horizonte, se rea1iz~·"'se uma episódios semelhantes. Porque. em ouvi S . .Ex; lançar insulto peSS<l-:U
. tribu.ç'ó.:','; do povo para promoçao pe.3 concentração a que estaria: presente verdade, o que se está praticando é contra qualquer wn dos seus opost ...
soaI. para ane.stcsiar a1 massas, ten- o Almimnte Silvio HECk. A pennis- :i.sto: a facção aferr..:1da ao imobm5- tores nem a qualquer homem publico.
tando conqui,,!·ar. o voto da-4.'ueles de i!ãO foi dada" a reunião reaHzad:\ com mo a facçf_o que acha que o Brasil es. :€Ie dava :i.sto sim, veemência, dwa
quem é o ma!~ terrível inimigo, para a presença de figuras marc~ntes da tá uma m3.l'avilha, qUe não há 'neces~ ênf-a.-;e à' sua pregação. Se 5, Exa.
usar o pcder qUe usaria, tenho certe- política mineira. inclusive d'l Uniã~ sidade alguma de mudança, a facçá-~ se conduz assim na televisão, quero
za, se lá D~Us permitisse .cheg~r. p..lra Democrática N2.cional. Não me cons- nue vive na fartura que vive a vida Cl'er que assim se conduz no rádio. ,
esmagar rls I,br:rdades ex~tcn"e$ .nes- ~o., porque não li e não ouvi. que par- do sibarita. do gozador, esta facção
te pais c sufocar Os anseIOS de hbel'- tidários do Senhor Leonel Bl'izzola, e ~h'3. que pode prrgar tudo, que deve
O Sr. Mem de Sá - O problema.
'
falar em ql,alq'ler luoar.
que tem di- não é só êsse. Também
posso depor.
taçã-o do povo b 1'aS1'1'
e1ro ,
do Senhor Almino Af:mo· e_ementos
lO
T n!
h I
reito
de
expor
~uas
idéias
sem
a
menesse
sentido,
e 10 acompall :.1( o ..
I
Condeno, p:rque sou homem que pertencentes UQ Grupo Par amentar nor restrição _ e a Constituição lhe !lo vida do Senhor Leonel Brizzolu, füi
quem quer que Nacionalista e mesmas· às
e adve,·'"
na As...
de -,al"o fi V. "'vOU"
~,
d Fôrças
" ti" de
te 3s.segurs. este pnvlléglO - porque as· seu cOmp"n!le',·o
'"
'"'
seja. a que prOVe qUe tenho u:og.dO ('squerdn e da extrema. ire:. a es
Slm transforma em pnvileglJ de cor- scrnbJéía Legislativa_do Rio G:'au~e
qualquer dinheiro e:ocuso· para mmha F'J.-is, tivessem tt'ntado impE'Oll' aque- rL'r êste grande País de Norte a Sul do Sul e também nao me lembru 06
eleiçao, c.çmo ainda há .pouco desa- la reunião que estav.,], sendo realiza- de aliciar de COm"ocar (' d pre,,"ar. ouvi-lo lançar doestos contra os seys
fiei o Senhor Pedro Alelxo qu: t-em d1, de combate particularmente ao M
. t 'mesma facção Se;hor Pl'e- adversários, E~ bem yerdade que elo
a audácia de dlzer que me lnclUl ne:,_ extremismo da esqurrda, Logo de sid;n::. aque é represen"ta.d por hO_lchamou o elltao ~.ulllstro da Guerra.
de
ladrões
a
que
êle
se
rerepo:s,
um
outro
grupo
solicita
do
mes..
d
"~t'
d - General AmaUrI Kruel - de ven·
se'u,clube
uá::. o.contece isso com o oU- mo Govêrno Maga1tl ães Pinto. per· mens co'!ll0 N'S('S I ~s a,,1 'ld?e~ de dilháo da Pátria. Isso, público, e rarl . lnas
f:les condenam O que charnam missão para realiz.ar - em Belo !-Io- Belo HOflzont.e -: en O o. au f aCla ~ so, diversas vêzes, inclusive ao Mi ...
tro ''',ad','o'eo da previdência" mf,S rir.onte no me-mo recinto, uma falar em Democluc:u: o qUe -azem
nistro San Thiago Dant.as t.anto um
de
d
P"l'U
ao de~credltot esta p.1 1ana CO"10 Outl'O ",embros do G' o"e'rno do
p TO"
gr«ll:u!l
". n
• .deles!! arrastar
d
le'a, 00 .seu lado um senhor ArnlClndo dreU1ll80
~ua ldeta
nu . . ~ "'''J:rn n-I me qunn o D;eg~m que oU 1'05 e..,,{~lJam o Senhor João Gculart êle chamou ria
Falc[lo oue responde a processo no ns.." 5
~ S ..... ".t.L>"-.'
•o
mesmo dIreito ql." ." .consti!u;G3.0 ga- vendi!ha'o da pátria, Nilo sei se isto
S:\.I
~e,I,noclUt.a
t
t d
d t '"
t
I.A.P.·M. pc,' cr'une de peculato, c es, i nt.ere.s.<-a,Il1 , poro.. ',le
conrelc ..
til. elo B'·USU afora, nO- comicios. ao Perm!Ssao concem d fI.. .'-M o b I I .l, ou:. se . o ran e u o as. m lS mvamen e.
ladg do União Democrlhca Naciona: mesmo r;rupo que pl(>lte~~ o ~l~elto
O SR. PADRE C~LAZANS - NoO SR ARTHUR VIRGiLIO _
1 . de Carlos Lacerda.
de realizar. aquela r('un:,~o p,~o<="ra_ bre senador. V Exa. m~ concede um A ::;lla aprecIacão e a aprecia",ao do
ao auo
mada ante1'lomente. tenao à frente aparte?
uma conduta,' E' uma ap:ccl:Ç:;lO
l!:lc( condena.m Os a;pangas qtl:· Itnl Deputado Fe-del'~l, :::enão .1l1C\is de
O
SR ARTHUR VIRGILIO _jruua, errada sóble a conduta do bc~
praticaram, de fato, aquele atenta0 . . . um. e tent·a impedlr. p:r ladm os OUVlrel V, Exa, m:\.s adta.:l'te
nhol' Leonel Bl'lzzola, lUas em f.;.?o
cDvardlss1mo contra. Ca.rl:-.s ~cer?a; Int'i(:tJ e modoo· até pela violência fídQ mterêsse. naCIOnal, qlHlnrlO c.s~ao
condenam e C!lamam-n05 de slCárlO;:-. slca, a realização da segunda l'~lll1ião
O Sr. Padre Cala.~ans ,- O aparte em choque os mterêsses de paí~e.'i ql!e
tentam, inclusive manchar ~. me-mo que se efetll"t,ri.!l inc)usive co!n a per~ se ('nquadru prec:.'::·:ullent.e nesse pon-\ "qui têm capitais empregados.
ria hom'fida e digna. de GetullO Va,r- missão do Go\"êrno do E~t?<:.o d~ MI· to do discurso de V. 19:a.
" .
mabilida
.
é
G ê
d
O Sr. Mcm de Sa - O con·:eltc
gas, imp,-m-.nd 0-lile a respo ~
.- naS GeralS, que
um
ov rno u e.:
O SR ARTHUR VIRGIUO
ó'e illlCl'ê1:-se nac:onal é multo subje~
de por aquêle crime, Mas vao depOls nista - Pondo a paix5.~ de lüdo, ~ual Ent5.o concedo o já.
Livo.
:se IlUIDCOffiUnar com um dêsses ~~ do-, dois grupoo portou-se, e~.n M:na."1
pa.ngas. UCU5:ldo também de ladntu. GeraJs, dentro d03 métodos e do es~
O Sr .. Pudre Calu.:all,<; V. Ex!).
o SR, ARTHUR V1RGILlO
pela própna U.D ,N., eleito deputadu! pirllo democrático? E' tão cl~ro q.u e não de~conn.'{·e que Oldltw politicm Tanlo é subjetivo que o Sr. Leonel
estadual d 1 Gu:mubara e transfonl1u_ 'ch('ga fi. !:er óbvi-0. E' ist,o que ~e dlS- da União D".l.1o:.:hHica Nacional C-'3,- Brizz<>la tem essa Opill,ÜO e eu tenilu
do em cdm~ru,~\l de .BrocoiÓ pna ;\
c'-creio que ê por i"-."o Qil:, ~ tivet'am QU~·[.Jn.e 10!1?;o t.fmp:.. prol- <..utl'U, completamente Ói\'fr,_o:\.
aprovaç'i\o das C0~tas inaprovad:1s n,) prlncipe da !<2.reja d'" Mi~''',s rO:;>"f1.1S bidos de fn:ar ('.11 estação de rúdio e
O :;r, Men~ de Sá - De qualquer
E3tlHio d',\ Guanabara. Condeno, sim! ~Ui') retr::to ~aiu ·publieado ('In jOl'-lde t()iev;são. Ai!l::'.1 rr~enLemenl.e,. y maneira, a expressão "vendlihuu d~
O Sr P.'dre Cala",ans - E' uma n~i:s do R10 de JaneIro p"cclnmoll seu Deputado Herbcrt r..evy f 01 prrOlblOO pát~'ia" é afrontosa. Mas, o que ha
aCllS:1çã~ gr.llllll'l de V, Ex'l
des"!ô",to, não deu o ... eu rde, cnda de falar numa ('lU,ssma de tele·:;lsá'Ú pe impressionante, no caso U<l. M<-y_
~.
,aquelas m:uufestaçõe-s e plotest:u de São Paulo V Exa, sabe que no rink Veiga é a pre<,Jação subvers; ..·u,
. O ~R
.\R'IHUR V,IRGILIO - I contla a Illclwáo do nome dfl I\!re'a an:' pas!':ado, o Go/ernado:' Carlos La que eu creio ser muito ma·s lll:;:·-l~!··
Está no,", r:r1lft $, V, Exa. sabe dls...~O
Q.Ue estavf; sendo c:taC11l co~;o t::n~<1 cerda vl:ltanc.o, a çon\l~e de gau_ dora de v:gilância e fiscl"lliza;':J.o po~
O Sr. Padre Cala::;ans - Que Fr- ,Ido tílmhem fator pn' 'l aql.c,e mOVi_ .::110.", o granct:) E",taao sulmo, fOi lm- parte cto MinisLro da Justiça, O Mio
nais?
Imcnto de ViolênCIa. O <lU'" ~t" dl.Scute pedldo de dcsemb:l.lcar no aeroporto ni.<:tro da Justiç'a, nos têrmos do ( I·
.
hoje é o seguirJte: o" deln",Crata,s que_ de pôrto Alegre em virtude d.J agita- âigo de Telecomunicações, tem allíu~
o SR. ~~:r~UR VI~GU,IO. - I "em porta.r como dElmoc.ra ~oJ.s, ou co-mo ção dC3encadeada pclos sind;catos ridade para, "ex officio", aplicar .... anA SU:i con.':ClcnClft ~bc dlSSo p.,?tqu.e fascistas? Ou nio são democratas? CGT c <ltltras organizu<,ôes depois :io çóe5 a uma emissora de rúd;o oU 'c.
inclusive foram publlca do.3 retracOs OC Re.<;peitam? QUe tipo de democratas trabalho feito nesse sentido pelo Se- levisão que faça pregações SU0W~'r;j_
Senhor Amaado da Fonseca ao lado é ê1'te, que se esta criando neste nhor Brizzo;a vê V. Exa. que Se não vas:
do E,2nhor carlos L..1.cerda. O Sehl191' Pa.is? Tenho aqui mn livrQ, do qU3) temos fôrGa .parÇl. impedir isw, ou
Am,~ndo da F:nseca, que e,ra <kl, I'}a... posteriormente lerei algumas páginas aquilo, ~u~to menos }emos par~ .faO ~R, ARTHUR v'IUGnaO
ma do Catc.te e das m:us espur,lls pa!'a dizer à Nação do comportamen~ lar em radlOS e e'itaçoes de televlsao. coufei'so que nunca ouvi - nf~,~ l1lmd-a vida pública brasileira, no ent.!lnt.o, to de Otavio MangabeIra, de Prade sei qmmt:i custou a minha eleição: ca. meSmo _ nenhum pro2T:,ma da
se. ~l"!msfo."mcu ('m come~s~l de Sro- Kelh' daqueles vhltOS E'xpol1.endaL<: do não fui eleito por ~avor de grupcs d.e H.:ltib Mayrink Veiga. POl't~:ntü. C'-l'lU
COlO· rrcql1rnt~d.or do Palamo Quo.pu_ q"rande movimento que EUrYlu no Bra quem quer que sPJa, nem de padn_ no que V. Ex ll d:z haver, Conll' J _(Jf)
bara, pura T,pow.r. atos, nem semp'·e l!'>.Il com o nomr; de União Dcmocnltica nhos.
V. Ex'" como conheço, p~!~S ~llaS
dignos de OP:'O\'3S:ao, do Senhor GO- N8.-cional. Quando na Constituinte
O SR ARTHUR VIRGILlO
~radições - repito seUl a mcn01 Íl/!_·
vernador.
~lertavall1 êles o País para a inall:e~ A única proibição que há em reI a_ ,it-nçflf) que é dêsses adve\.;~'tri(\S
S~hhot' Presidente, ê muito focil ta(~no social, pal:a o perigo ela ,extrp.- ção ao rádio c à televisão é quando que, embora sejam dos que mfl!!' Ira·
acusa-r-se é muito fácil pretender ma e."9ucrda. ~v!s:'mdo-nos, porem, de pretendem tran: f01'mar serViços pu_ calho dão. pela sua cullu:'u e mt.rmoral envaidecem o 0;1 ;, :.;)~,
P erde-o"no
transfonn~,l' {) falso moralismo em.
c
1'''''''.
S d"~ vlstn
. . _ o pc - blicos c0I1~edid05 em instrumento de zrid(lde
~
Iq"e nuo
bUlldeín_. de lula do povo é fácil 50- :·:'1;0 do tJ::ta.l!an<:mo da dJfelta, por- insulto, de ofensa à.s famílias aU2
Pl'ime;l'o, elHl'etanto, quero d,~., .. inbretudo, quunct:, !Se tem ao lado ho_ 'lHe sob o, pretex~o de se co:nbater o se encontram no lar e não estão d'is- eulal' :l f'/I8yrink Veiga 00 ~ju\"f. ;w.
meus quI' ajudam essa camp3.nhu d'1 e>;qy.e-rc-l, nbno.~-$~ br<,chas p.ara postas a supor Lar tais coisas.
R'· uma cmp:-êsa privada C~I;n,") q:l~'I~
"moralista"
CO~l1 dinheirOs e..".pÜl'i(),~ 'J, mobJ11z~::fi.o dos dlreIto~ do ffl:;cIrnn
O Sr. Padre Cala.~al1S - E a Mu\'· ql:er _ut.ra. Segundú, qu"r,) d ~\in_
que podem falar em tudo menos em .'ob mod<!-l:dn~es nova'<:, sob cap~ n":1- rink Ve:gu. que faz isso o dia ilL cu'{ la do Pattldo·Trflb'l li ,I -".~_
moralismo. hom{'n~ qUe vão buscar o va. A mIm "n?.o interE''Osa como e quC' teiro'!
sile·jo. Po~t~tc, se fRz e~,~n l)~r"aç::<J"
dinhf'.iro n:tc: fontes mais escuSU,::. parn ~~?a:'.: Antomo. _pec~ro. ou" M.:m~~l
O SR ARTHUR VIRGILIO
teri ~\ mmha f!.p:n-,'~r.'·{'.
aplicá~10 em prom:,ções pessoal~ in
,.OtHLmf'nte. a. nao cr . D.r~ m' .
Ela também está sob n fkc~;:z."ti,;)
o.) Sr, ll-lellL de Sã _
D.I 111: r,::l
,Ius,"'e c.a
. c'"rnpanha '·morali~.,ta".
n~~n"!o.
fi. tod::", mt.et'f';::c;a e e .suJ·e·,·la a sa",.o-e.'., 'e ,',lcO"rr,' ·,l".S,
I '(.':SV.l1C'L~t
"
01'2
houveO naqueCapItal
da,". Mmas Gem;'l:~.la c;','c
a t·.l,':\! D ,'~
se procedimento. A proibiçãC' é: P31',1 /ll,'c-,l (:1 N:·c:cnaJ de;. u',;n·~'L·.'I1.'.IIsso é fácil úsenhor Pdl'eSidente, m~'-! ':1'_<:. em. B.el~o Horizrmt;' 19 d€:l'e:;,neit? quando Pl'etendem trallsI-orll1f1r êó'<:e::; tcs <> B:>;o H~r~'7f,;l~(,.
t
eSN fal'.33 E"S~< por !iu ar neste Pm"" I fi. Oons t l,mçao
da Repub.tcrl, a lei \'1 serviços pÚblicos em ins".. rutn'2nto de
();:; homens se l'stão revelando nafo ,:;ent.e, no p en5amento do próprio Go. baderna e de Ü1S'lltO.
o ~D:. .-\P,:THPR v:pn·ruo
Nco fl V!r.CU~f"
Ap~.;"" ~(.
(;~_
sua," at'tudcs, nos seus atos, no seu vênia de Minas. Lomentand'J pl'ofUn·
comportamento e li Nação 05 vai ictC'n- dnm.ente o que aconteeen. no aparte
O Sr. Padre Cala:u1ls -- 1\'n";..~ foi l·\t:~-:~ CÜ' lic:,"":,!'; (!:l t,:nl~-f. 1.1.
,tifioo.ndo O,,> cai conhecendo dia a d:a qu{' (íon a V, Ex~ quero ressaltar ue fechada mne estação em Siio Pnu~o, tiCl1 N?c!'nr,l f(ne r,Xf!!t':'Ir..l'l lJ.
hora a hora.
a, consciência de Tiradentes _ Liber~ enquanto a Mayrink Vejga permane_ demo. de Belo Horlzcntt:.
.J
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(' o

Sr. Mem de Sá_- Mas não vln_ pírito cristão. l!: a histórIa. daquele
O SR. ARTHUR VIRGUsIO
toridade para-viT à tribuna condenal
o- Deputado Pedro Afeixo quando exal ...
cula-m a cr.D.N. cta mesma I1tanefra que', comer cDz () Ev,a,ngelho, velo à Com prazer.
que fr' Senhor Leonel lJrí:zzola não' nutre lançar< a. semente do jow. para.
~-,.
ta a badérna de Belo lIorioonte; daí
"Vincula o P.T.g~
atirar a Na.çãO' nessa amea~a de ahis~ sr. Aurelio Vla~n~a - Nao tenhO'[ ter autori.dade.p:tra vir à ttibuna.,c.on,
mo- em que era S~ enc®tra. 1: a pura n:-u~ ,tempo _de ou"'Vilr Pl'~Yamas ra ... dena·r o Deputado Bilac Pint.o-, Pr'esi..
:. O sn. /ARTtroR VIRGIL!() d d h' t"
. At'
t
diOfonIc.o:, ~ao tenh~)' OUV1OO pYogra~ d~n.te da Onjáó Democrática NaCío ..
Mas ag'Ora faÇ{:r .11111 mm.,fl'onto: eita_ ver", a, e lS or.lca. ,e on
os }J'ro- mas ~e .1~U) l1'á mt:1t<?s· mes€:S. Se ai na,f, quatrdo' vai ça.ra a trihuna. da.
.se ,a Mayrink Veiga, que estarIa- ta-- ~~ ~. ,:aZLam ,po!" OU .rr- ,f.v:.. ma: CC:1St:.mç::.o du_H,,cpub!Ica ~l'01be Pl'o~! Cãnnra ex-al'tar, também, a badetna
zendQ' pl'"eg.~~õ~:; s-:.lbversit'M. E o Se... i' a;v.a. el...lçoes. h?-V1a luta. pO,,:tica, ~a . pa6and~ S'U1:ivc7s1va;. $ pl'oJ?a.ganda G.e f:.e!o :f.1ol'izonte.
'llhor Al'r:1aM:> ·Falef.O, a lX:u}l"ar st::m ~.a;. polí,t~ai havJil. e?,a-celJ:~ .... a'O. Ta:!o subve.rs; ;l'!, pitrfa dúnde p,artlX, d e v e ,
'
('"!!~~:}uel' s<:.·~n...;;{), U11'1.I:lo ca.d.ei'l SUPeIiort lS::O eX1Sl . . e em .-t().d~ os p~1'l.aS do. Se-r p.~·c;,J~d3.. O que me está asaóm-1 Ve V.·Exa. .. ·q1r~~eu não me COlOCO
2. t.rez~ntas· €In':S"_oras espalhadas p·o: m::-ndo .. ~a.s hOJ~ n~o. HOJe o que br~11~3' e fF..zen.::.o te~e1·· pela s.arte do. numa posi-çáo radical. Mas dou ên€<"e ... ~':~ a diz'F 1!.OS fazend"'ircz qT:' e<J.á h~ven:C>o, re2.'!:1ente. é uma,. te.a.- .cisterna éQmocrático de govêrno neste! fás~, &111; à- J::ut;t. P:;1 2 .soluçáa dO:q- proE;" r'r;~ p"a:';Zw !ut[:.t?· Q~e Sel'ia. 13: c5 0 c.o.ntra ia ~O~Ch~Yiz·tç:q- âo'fP~iS. Pl'C:::. é ~_,13 cs. ~~C"c:,a~8.S, os que ~~ I b~-ems..9 h~·as~-e..l·("S:J~ p·G..:""qu~ cons"Íd~ro
5,.? N2.;} s:.·:o t::':_:i.oÓ-:n· u~na- ati~ude E f!uem a<;3 m ..;R,a e
enll"1f'll ~~<;lll:{) c"!'~:'-' :1 1::'i:i..:l':::'3.
s~ a~:ti:lton.a.m qUê s6t a. !,r.1)ú..r~:[..::;.:o< d.~ e:;tru ~lJaIz. só-:r:1.er2c::c4'3.tn ci~~ s~n·~.J L:)·!.;in:s:~ró d~ e f!ía:,to C(\rdeaI ArceblS~O do RlQ <re d"'-'~""" ,··tnr"''' n defc:::3. 'C S(fl1",lciú",,;c(":l'::-;.,o~.1'JIíc..ca, C;.ue aí est'" a.
.: Js~i~:.? ~, s':: C, ;-.."'(1 ~-:~ 1(.!.Jé- aai:r:::. Jall::;rro..
...,:·';.r· :;'" '-c", !~-~ í~J:OS" ao ~;és de (4<.,.9.1 nt:::> l;a~~:s.2 os reC:~ ._le3 c"'~~i1(:.: rt]f.~_o,fO s_..~~_: l ..roand.J. FCJ... j O SR. ARTi::rUn. VIRBl1::0 _ E~ r:r'~ 11-::.'sr.:r [".!:.'a: a. ooucenact.o d.a tés <':.0- Pr.':1, s6 a scluç:"a c..f..''''C'S g7lt...J n",:> e.:;.,.... c .... _~ Je d013 J!"':;'o,; C~1:rrD- l!:.e......lCS santO' qle O' CMci!Sl de v~:::2::"~" d:JI. C;:'::'-S1"e..<:pe:to à lei e à 'tT"ÍS~i.::.os r-'c~l~:rnzs trará. a p:'z e a
c::::; m:'dl~-1 ..C;. ';'!"'-,: t':: 3 .~;/:-,tn e'11 .3:0 Pau.:.o. (:lle o .A~ce~ ..S{:'o de .~ôr::,o CC":~t!''J'''::< 0 pa~tls:sem dO':L1,doe P!U"jS-1 ur:::-:-.:i.~ int~l'n~.3, fszeneo' com. q1;le
n .....~,_(j r.. / .c...') _'.' r 'l.k :-:":~~ r~o A!f~:"ú. ÇUê;) Ar,;:CiJ.zfr0 de Bf~..l :-.. ort- s:m -.J;)J,!"recenào O povo sôbre a p:. . . _!:.-vrmcs r::D..:!<a ~stu. gr::n1:J' P .....-rH~
lo:), .... l_ J e'r\:-C.~lvJ de ::>._..... ~ €;:;-~l::::ia ou r,:ue os B_~p:s Go. l-icr:l€~te, ~e·:~?1;.-.:;:: dQ s:;.tem.Ji demor:rá";,i-co deI que os
n.os.s.c;- r::;.a·ores n;)s le~t:.!alllcr-..n O" d_ li V. LA.. ",,5,... •
, \
~
•
_ _'go.... ên:J. O qü~ na verdade. hzem cc,.m t:.n~ s1.si:hci-o e .tan. a·lut.a.
.(
tá
.
a
...
1;, pa:'tre Cala ... ccp..:s Nao
e~;jCu
.~
•
...,.
.
~ >:l'
t
·
f
•O Sr. ,..dem !·e .:Ia - J..J. es~ ~
fa7:nO'O ,comparações.
l!1Ul,~S,:,_"'~~<;' rnle~lzmen e, e a de e'SS',
F{)r fs~o é que d-eu essa ênr:?','!e.
tL"ro S,,? auwndade, porqu~ ce4:.1,
.
c) v o."'~ --;. ela desordem, d~ prega- gl':tnrlo f..a.1o nos proolem'<ls transcene.~l rela(!~O" a uns., C: ~:!o:a na? mEU I.." o~ SR;t<> ART~f::'UR ~ VIRGIL!O
(';;" :::·L1·~;:·""~Y'J.. àfS.rl-C q.ue Slrva. ~os denwls de no~sa. vida Social. eco.nô~
pc0e apllcar a m~dld ... em reLçã.o a ~n,:..O C•. to1os, e n_o um SlJ.
f',,,-n,,"?IÚ'> à .... Slli], área de sua pal.xao, mica e política, quando- d:"'-O qu~ não
m l?r'eocUPad o e é
OUl.-l'OS.
.
O sr, Padre calazan8 _ Mas se é I"':,;> ~:~:" m:p?G-e .G~ntinm~r ,e38-:;t pl'OtfÇ,iiD excesO SR, AR't'HVR VIRGH.IO - ' ~'fu:d<l fi palavra d.o Ilu~ire At'ce01spo qu. e~,a ha~en ..'9 hOJe.
Sl.va. Injusta e- d,s~rlm:natorla ao CaAntes de ser dizer que a Rádio Msy_lde BelO H.::rizcl1'~e. por que nã,o O é a
O Sr. 1'.Iem. de Sá ~ 'V. E'xa. tem Plt'aI, e um d~s?l'ez()' t.(}t,a\~f!.,o·tr,a,:ba..
rinK Veiga. fazia. pregação wh~'l"r,"iva. 1 00 Carcieal dO' Rio de Ja1:Ielra, a C:,O tôt:1Í\ a razão _ Essa é que é a des- !lhoo, esqu-ecendo--se 'de que eles se in'"
jâ o SenhO,!' Armando Fp:lc5.o dava 1.~rceb.SP'O", da 3-all.a O'U 'Q{) ArcelJ,lS;1O graça.
.
.
I·terdep:nõem," e que ~m,. nada' produl2l
lll!uêlc i,;Onselho.
ele .tf:'a,sil',.):, em suáS Cal·ta,3 P·astorai.:l?'
sem o outrO'. ,É por ISSO que dou· ên.
. :;'
"
Quem O' d'i$e fói' o Arcebipo de' Pórto
O Sr. Padr,e Calo,zans - Essa é a fase· quantlo dlgO que o Trp,balho pre ....
r~;la~, ?n.t~s oUt de~I~,. ·n ..o, U:t!P~~b Aleil'c. ao- térmo de uma procissão do de.s~atg.
I'Ci$~ ser valorizado ond~ quex: que se
l.;-Oé q~~re~e'VS~~~~J Al~;n~c:hF~~~~l[Ja:rgo de Deus,. jun:.o' ao· próprio 00O sr, Mem de Sá -\E' a. radicali-. realI.ze, q:ue O h(J.~em gan~e 0. heces...
faz essá pregaçãO' pero l'édi'D e r~~ vernad·or do· Éstadó; 81'. Leonel Bri- 'rzação es:úpida em que o· Brasil Ca.Ül. sário: o- ,\US~O p a1 31 se vestir. ,com.er e
e~nlss-oras não rec~);)etrt sanção algu. l !.()lla: .que, o povo rez2l:,:se, ~ara que n::o' _ A-gora, nob're Senad'or Arfhur Vir .. \ se . dIvert.:f tambem, pa,r.a tlatax d~
ma. EntãO' elMo ai. e'm nútnef{) sü.!.lc.ontecesse ao Brasl1, dentro em bre~ gíUo,. se V. EXa, tiver a sereni'da-d,f sauGe,. p~epa.rar o }utl!ro d,?}· st:us-,
p::r:or a: trezentos, a: insuflar a. ba. tia, o mesmo· q~e aCO'l1t.ecel":l.a Cuba.. que .t,f'n1 no. conVÍvio paI"ticula.r Que) quando faI.o q!le nao e. po,s",lvel qt;e
<lema, a pregar' a subvers2-o~ n 'tetl~ jDentr<r dü' ~e~'~d,e, p"Q.s S~ _,",rata de eu conhe~; tã-q ameno e agradável as. oport.?'lllda-des, ?fere.cl.ct~,s ,per~ Patal' lançar irmãos' contra jtm§cs.
\'erdade ~!3t01'lea, t: Ul~l3: reaçaoccntta de convíViO particuTar, qUàndo violen- ,tna_ e p_fa o~m,.(~?la. C"ia... seJ}m,",,",pen.as
,
••
.1.
,1..l?rega,çao· revo}uc:onana: marx:sta no to' e furioso na tribuna. _ se V. Exã, I para.. u!!Ia. ~molla. .enSl~la?~O sao ne ..
"S." ~,"le11~,.d~ Sft. - Essa é a des_ PU1S.
tiver' a se}'enidade de fazer um exaIl}e I gadas a g.l'anda rna.l?rla, lep'resen~d~
gra .. c... a rad .... allzl:!çao.
Ms ·cole<;.o"'s oo~ lornais TV'.t exemnlo peJas maSsas- populares,
;
,,
"
O SR .. ARTHUH VIRGíLIO .......
-"'. .
. 1""
•
•
' '~
....
~. '
O SR. ~!ZTB~ R Vln.(HLr~ _. Qw,t seria'; Sr. preSi<l...:mte, eSSa pre- v~rá q~le q~~m comeÇO:u, a.. radtc;:.ahza~.. Na~ vejei ~,ubver~o tJ.is~o -nao. v.eJo
V. Ex.\ (le'!e eEt~r lembrado de UOllJação marxista? QLJaI seria essa. 001- çao fo~~ a :!rea ~el'alrnen~ tncl~llda na ·m~l?Cl.s,m.o' .nl~s~O-•. naO v~JO tenta:ttva.
rll~cnr.so . fel~o há po'-!.co tempo, em cheviu:ção do Brasil? Dizer que te- denon1.nrcao, que a
mlm nao .me d~ _búlch:êVl~ç.ao. do PaIS'" nessa J>Te,Mu~~as G('rals~ POl'. um s~~erdote qUêr1m<lS' lima. minori!t encastelada nos pri- agra<l.·a. de esquerdas.
ga:çao., O .rnal:&isfr!.o· e o bOlch:é'V'iSmll
cleg~ad.ando precelt-o bl,íb.l~O, -- de_ vilégiO's a gozar. a. usufruir".
Foi ne$.<:a área que começou a radi~ poderã:o . VIr n~ cns~a da. revolta. pc ..
grudando, SIm, ~omo sacerdote
ar
-o É
a â
~,1a:> pular, nmguém se Iluda, se' a: rutua..
transformou· o ttamai-v'ôs uns aos ouO Sr, Par1re calazans _ lJeia V: c Iz.aÇ.a ' . ume! .re~ arnlJU., qu ... , ~ão' contln.uar cOmo eSI:á, com êêrca.
t.~os"
Em
"al'mai-vó~
uns
a....:.,
.
I
Exa,
os"Cadernos
d
Povo"
abrange
t
nt-o
em~er-atas
.smceros
~Apula-"'ã.o
passando,
.. .. .
a
- " . ."~ (yU~
,O..
como o Senad-c: AuréliO Via.nna,
como de 7(}M,o d''''.. no".
_ .....-..:t.}J"U'
...
t~os . V, Ex s~be que ele nao esté, r o SR.. ARTHUR VIRGíLIO _ Os totalitá1'Yos peronistas e comuni,s- f?ffié ou quas~ ~ passar, sem persp:ecdo nosso lado, nao faz part~ do PSD,,\
..,;,1,10.
é
'
t ; d r' d
F .
ár
tlva d~ aef'e1htar na democracia" que,
não está lutan~d() P·Or· reform·as
E' I'" ft g~ ...uar, at pa!'~ o luxo e .P'Va ·a..<; má,.s es aya os, ,?I nessa
ea, pera. ela não tein sentido pois não
um que se bafe com urna fúrÚt SR_ o es~n!~m~n...o, epq~anto ao dê~teaor com a mocêncla,. de'mUItos e ~ cl!lpa sabe, inéÍUSiV'e, ó que significa.a palatâu!cn, apesar da batina, cont.l'a o de 51 mult1ct?es soflem .R agoma da
01J.tros, que começou Q radlCahza._ vra,. IiberdUiU.
'
alevantatnento cUltutaL moral e in~_ r01n~ <!as doenç~, das lI;tCerteZ!ls e ç,-O. ,
,
_
O SR. ARTHUR VIRGíLIO _
0. que. é.., afmal, lib~dade e demot.erial do povo' 'brasileiro. Poitànto, a.z:gu~tlas? . lS~() e ma:xlSmO? Será
ê:e há alguma pl'egacão subversiva do mafXl.SffiO v~ifar , ~,S.V1St.as ~3:r,a o Veja V, E:;;a, que sou assim tão ame.> craCla par!!: um ca.mpon~ ~êravizado
Eenh-or. Leonel Brlnola, poucos tc_ C9:.tnpo~ para: o·. mte2' lor ora,$:rlelro e no,., •
pelo. cam!Jao? O que e, llOerda:~e .e
T.iam a.utorídade para, condenlt.:.jü I.s.ent!-t p~ll'a da sItua'çao ct.~ nosso ca~democraCia paTa o? .operarias ·que VI..
porque essa pregaçãO' subversiva é en- ,tlOfle~,. explo:ado pero regime de. meIa,
O Sr. Mem de Sá - pois é.
vem de salál'1o-mmllllo, que come;n
cs-ntradiça, e em grande valume, n~ da terça e aa .q,u~rta por u~ slstefi.1a
O SR. ~ ARTHUR .' VIRGíLIO _' apenas d:u~s semt!.na~ por mês,. que
ár?BS daqueles, que mais u condenam feudal· que ésctavIZ8, o homem7
.... na aprec;açr,o dos problemas qU!il.n .. v~m seus fIlhos se estlOlarem ~e. ma:em áreas que silenciam quanoJ e~;
O Sr. Pair~ catazans _, Todos nós to traro com homens amenos, COmo n.u;ã~ e suas' mulhere;; e~quálià.a.s ou
p:-egação· subversiva as favol"ec.e. que já. nQS camamd's de dizer istO'.
V Exa
tubelculos~ P!re~erem Jovens a.~-calam, que acham que a· revo~uc:lo
.
.
do·~·U'm?D-?~ o.. ~e}o camn1ho ça VIda?
por f'~$a forma seria talvez a re'vo'lU
O SR. ARTH.UR VIRG1LIO _
Trago. para exaltar.o· prcnuncia- Que slgmflCB.m as palavras !Ibel'dade
ção santa.,.
~ Se"l'á fnarxisin:ó, st. Presidente, olhar mento do GOvernador Magalhães Pin- e dl;mt6éracin. pa~a éSSés honi,ens?
O Sr. padre Ca.'a>,.an's _
pará as fábticas e acompanhar o' es- to, que condena precisa:mente duas .0 sr. JYlem de Sá _ Esta pe, r,·Ol·a.
Concede- fo'rço do .o·er'
me V. Ex/} um aparte?
... árl'o, que a J'uda a CO"•....,-. onda'"., raivosas qu\e súrgtram no Pais çao. ,de V. Exa. 1e""a a wn desfec h O
.
.
truir a. grandeza d·êste paÍ&, ê tendo' - a inflaçã.o a aniqUilar todos OS va~ mUlto doloroso.
,O SR. ARTHUR VIRGíLIO _ em retribuição apen·as a. f.orme e uma lores de t.t.abalho brasüéil'6 e ao radi .. · o SR. AR'I'HUR VIRGíLIO _
~:' set'i~ talvez a revolução democrá- interrogação sô\}re o que ~lá ama- calizaç:ão pólH·i.ea. V. Ex-a. talvez não E' clarCF. Por isto preg-o a. tunstorhca, ser:a talvez uma revolução mete- Ilhil?
.
me tenba da<16 a honta dê ouvir o mação dê'l;se estad.o de coisas.
ceGo:a das bênçãos de Deus, Cria..:!.or
discursO' que fiz na seESão legislativa 'O Sr. M'em de Sá _ .....ranform.~
Será
marxismo
ÍS$o?
Será
cristianis... ..:z quan d Ó t aro bérn: des ta '-'b
•
do mundo e d,as coisas.
passa.4.la,
uI u... cóes com a ressalva da ga.rantia
d0.9
mó? Estará dentro do que O' Cristo nq condenêi a radicaUzação das posi- direitos,
C:ntc.:'do o a,pa.rte ao nobre Senad6t pregou ao mundo?
ções. Mas ma lembro bem de que ó
pa-c::-e Calazans.
O. Sr, _"'aâre ca"Zal1s _ Iss/) ~ TIa.bre s'mador Jo'sapha,t Ma,rinhO", que
o SR, ARTHUR VffiUtLIO
fizera. . urt.! ,discurso semeIh:ante, dias No momento em que dermJ3 C(Jnte{do
O Sr, paf/.re Calazans '.;... O proble- Uialétics de V" Exa.
aufes,
honrou-me
com
aparte
lema êsse regime e significado à palavra.
ma. tem q'le·· SeT pôsto em fa,ce da
O SR .. ARTlrtrn. VIRG1LIO ..... brando que também adotava. &se pon~ liberdade, no momento em que qualverdade histórica.
,
cristo
náo
andava
no
m;!io
dos
ricOs,
to
de
vista
aO
apreçiar·s.
problemática
quer
-homem do p.ovo pudel' usar da.
O que está havendo no país é uma
liberdadEf e<>mo nós outros uSártlos
rea-ção contra essa pre~.àçáo, pl'lnci- mas de sahdálias ou descalço até, fe- brssileira.
rindo OS pés nas pedras d:t5 estradas,
para., vencer na. vida pública ou na.
palmen:'e marxista, colho a. que fa.z o sujo
de PQeira, entre leprosos,. entre
Eu, de fato, acho que a' radicaILza.81': Darci Ribeiro. Quem começor doenf,es, é-~lf.re sofredores, Pre'gava: a ção só faz impedir qúe cheguem. a vida particular, para vencer na vida..
no
essa prega.çâo nito foi o Sr. ArmandO $ua. doutrina. que atrav(,Ssa os sécuros um denO'minador Comum as fôrças que cultural, a.rtística ou científicá,
Fa!cão nem o sacerdoJ,e a que Vossa "que vem sDfrendo pel'segulçõe.=; pela aceitam, com maiOTes ou ménO!es r€SH momento em que h-ouve1" ·if;to· a de..
Exce!ência se refere. ~liás. há out~o sua fulgufantE! grande·za, ,mas que trições ás soluções para os' prob1e ... mocracia estará forffile.cida e não ha...
verá fôrça que.9. derruqe.
.
DEp.utado sacetdoDe, ~ambém minel_
hoje querem tranSformar na doutrina, mas br.a.sileiros.
'.
TO, que está nos jornais, numa revista
Vá
alguém
conduzh'
um
ouel'fll:io,
,Inegà?e!ment.e. essa.
radi~âJização qUe ganh-a. o suficiente, a greve! Vã
de 'lm ano mais ou menJs, deçl:;trândo do Anti-cristo. Quere·m transformáque a única s'Olução para o CristHi- la num instrumento de opl'eSS'án dos existe de l:lmbos os lados.
a.lguém conduzir tnn operário que vive
humHdes,
{fUetEm
.
usá-la
principalnismo era a sua marxL::;ti7lJcão. ExiSNunca. neguei iSsó. como também tranquiIo, que t.em os filhos 1130 est.em essas terríveis contradiçÕes, numa mente para. esm,agar aquêles que so- ,nunca vim à tribuna exaltar qUe no cola, sadios. que tem a multer cer..
hora i.nfeliz e d'2"sgraçada como esta frem, que padecem, que. têm fome.
Rio Grande do SUl,J;e tentasse imp.e- cada. dê g.arantias e que tem sua venum P"Iís com. hi<:;!õ"ia tão bela tão
"O Sr.
A~rélio Viana
permite dir a. pala.vra. do. GoVernador Carlos lhice ou· provável incapacidad,e procheia. de hum'anidad2; (',om tanto es- V. Exa'. um aparte?
Lflcerda.. Nuncâ fiz ISSó. Dai, ter au- t.egi.das por Lei, vá conduzi-lo pata. e.
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SUbVe1'3ão ou para. um regime sem ll- '\ êle deixa satisfeito a sua terra. ~le Pele. p!imeira vez na ~sua História,
O SR .. ARTHUR
VIRGíLIOberda.de~ €le não irá.
Mal;. irA se às vêzeg fica. como ficou deQbravan. ce~ mil lav:I.-ad?l"es ~tão sendo ateu· Já {oi explicado e admiro que um
fór um ecfredcr E$ !ôr 11m angu~tia- do a J\m4WÔnUt, mas de mooo gei'lU duros por crM.i~ movel o Que é de homem estudio1;o como V. EKa.
3&
do .se fôr um d~Cl'ente,
éle voliia. Gosta de viver no NordBi- grande l'€percus.sao no Estado.
Já não leu Isso. T.alvez sua OprIDião 6eja.
te assim como V. Ex!). gosta .de 'Viver .se projeta distTlbuiçáo de sementes e conseqüência do envenenamento e das
O Sr. Mem de 54 - Per ~o mes·
Rio Grande do Sul e eu na. Ama- de turmas mecanizadas para auxiUal' distol'BÕeS
que se processam neste
rIJO é prec:so, opa. ra a ~ara~t~a de 01'- zônía:
Portanto, nlo srrv.e es::e.. ch a. Região. Temos ,tido n:uitos en'03 Pa!s.
drun d~m~~r,átlOa, que ",()S úir.~ntes ,e tação do Governador ,do .ll;'anhâo~ a eolIlO ~ Q~ pa.reõos têm, e,'(:(Im<?
Ouvi, por exempl<>. {} Sr. João Pi.
lideres Po.·lt.CCS realm. ... nte de .. ~oc~tl-jQfere.cer uma floresta ch~ta de mos- todos os -Governes têm.
Oun aquI nheiro. Neto deelarar vária.s vêzes que'
cos tenhan: muita cautela. n:l m-;..n~lt:a \qUi'tos como J:::oIUçãQ para o pro.blema deelarações bem illtere.::n;ntes.
Pre .. ~ int~nç§..o da SUPRA é apenls lUOde CQl').'~UZlf as rdorma,s para
-O de- da refonna agrária: náo. se cfte o des- ciB.amOlS. ter calIna e P03lÇãp definida bilizar o latifánd:.o
cc:o:'l-o'~' terra
1
u
6mvolvlm~nto_em têrmos w. s'q e t:.â.o locament{) que seria anti-humano t PQI'S onentar O p.aís nO canunho certo. inútil, .c:.berta de mato, de ca.plm, que
haja. expIcra.ç ... o da. m!sú:a e de de-l anücristão, repito,
O tempo está passando e nós não po· Dão está CCUp2l6a pro- J;ebanhos nem.
fie~ro populares.
I
"
demos recuperá-lo., a não ser que QS por lavQur!l.S .
."
r
,
.
S~.
~lem,
ae
Sa,
f!:e
~G~
co~·
Partidos
político.s se disponham a eué
Si
O 'J. .. cu
\._ AR~pR VLR
.1.tL ... ~
p1.k.ono, aí s:m, sena de t;po totall- frentar o pr.Qbl€ma <lo Brasil como
O Sr. PeC!ro Luão'icc _ O O?Y~r ..
ho
E:l J'" -2: .\.I q~e, ~~o, ac
qu~ ~ 1,;'J.ll~ >::\1'10. ~ pode nqo ser co~pul~6ri-o. éle realmente é: de.senvo1vimento eco. no vai tirar .de uma pes.e,::»! e (,ar atela .ma-Cf deve ..5el do Congre 50, iL::etflJi mUltfJs nordestmos rPdlcados no. nÔlni.co e l3oc,:.al e deft'5a da econom.ia outra 39. 1avouras aO la,do (1,:>'5 pl'- n ..
partIr ~aqu~. ,Porque as so:".l';")~,3 e t:J'J -:(0 à_e JaneirQ e São Paula sem se- do pais d~ntro dos p:loldes aceitáveis c:pa1s rodovias e ferro~nas, as talaS
~~ llos~ns maos.
I':-<>Ul- f-cl',çJ.dos.
como todos Os paises têUl. O Presi- o"::~d..as ~ ,fl,proveito.das ...
O Sr. iI1em de Sá -. l'l'éo estou
O SR, ART'HUR VIRGíLIO
dente JOão GQulart" po-::,so ~flrmar,
O S'~, ARTHUR
VI:\.GILI0vend'l e "J cautela. por p.arte de. V. N~o E.~ levarâ O mine!ro e o n(}rdes .. tem procura{!o SO,lUClOnal' mUltas as- Não -ó bte <.'oj€tivo. Ntm 'ôd:~~ :1';
E.xil. •
• ,tino ooir, como Já. disse, tatlg.:do par .6U1l_tos. A $. Ex'" devemos a restau- teTJ~s e~táo oc'upa~:J.~, V. EX1 ~ '"
O cR
ARTHUR VIRl~iLIO __ ;urita calamidade.'
raç_o ~e pmnde -parte _dO SE~~or agro, d &L E<ão -ap?nas nO:lllD3I r .nHe
J
_
peeuár:o ao Kordeste, nao E:6 p'3-1a SUw oc".C!~s.
.
Jo,~a.s eu quero. as soluçóes e e}:ls ruo
Sr ~ JItlem de S4 - 1vla~ muitas DE:'~E ln'3S também pelo B:>p{!O d o '
.
.
_
,.
s·..em, Tenho pergunta_do A() Sen-a.dor 'yf.:z.es flCa fora de lá.
Bra.si! E' isto que tinha a dizer.
O Sr. -Pedro L~dOV1CO
O. ~ H'r ..
M:!m d'1 Sá, pcr que na.o d"::m as ;w"
n'J '\Tel desapropr'ar essas terr ... " ~ Ú
lu,:,õ~ se todc.;; nós as desejuOlcs. l"'or O SR. ARTHU~ ~GíLIO
O SR. ARTHUR VIR0!Ll:,) _ otlC vai f:lze1' S. EXa ..
que :,{' endou urna sess~'O lez;~loativa e Para so-fl'er ccmo mlS~J:a\'el.
Muito obligado a V. EX'.
'- O SR Ah"iI-IUR VrTIGíLIO _ Um
u;:o .......1u urna, s6 medld:t ,..~e pr{)~un..
O Sr. Mem de Sá ~ Seria altaO Sr. Pedro r.udo.,;;co _ Permite momento. El:ls têm don<~; mr,s o t;'l~
d.Jac1e de ?qua~quer das du ..,~ Cd.sa_ do lU('nte criticável se fô ·se compulsório; V. Exa IDn ap-a,rte? (Assentimento do há. n€l~? u~ p~ de mllho? Um -p
Congres;:;(),
nãq {} s~nào, é perfeJtliimente deien- crador) _ V. Ex~ .acha patrlótico l'a- de ccuve?
O Sr. Mem de Sá - FO! a Uni3.o ISáVel.
clonal, inteligente, d~rurropriareU1-se
O Sr Pearo L'llt:torico. _ Nãc! Eá()
Dzn;oc:'át:Ca Nac:onal quem reo~p;,~u
O SR. ARTHUR' VIRGíLIO _ te1'l'a;s ao lado das !.erVVias e das prin- terras p:'odnt;v~.
'
urgf;uc a. para votação de Um pJ,'Q~c.(f 'VIas não como solução nobre sen'\ldor clpulS :rooovias?
!q
d.i! reforma a~r~rla. que est~ 1)a p~- Mem ,de
para 33 milhões_ ci.e p~_
O SR, AR'rHua VIR~3iLI0 _, o SR~. ARTH~R V1ROi..L
~- lh;t
D}llra. e o Partldo Tr.abalbL:ita Brus.- '<J~a.s que vivem do call1[:'Q EÓ se fôsse 'AchO
mc~en,o, Per:m~ta V, :/_. tUe € l
letro Q e.')tá sabotando.
1 compu1sório
' .
explIque o obJetlvo _ (t;:.. decrc_o ~'J.
,
I'
.
,
O SI', PBCiro Ludot':co - Po:.s eu 3-UP:RA. Há, 10;>'1;';"'.; pés de m;!l:?
O SR, ~THUR V~:t~IO •.., - , O Sr. !.-Iem de Sá. - ~bs será o uM ath'O, e voa lhe !l!ze-r pc,:, q:.:e.
plantad-os? H!}... , C::~tivb de arroz?, Ba:
~ão Vdmos p~:ruter a dtretU:SM }.,,;rlld~creto da SUPRA qUe VaI r~oiver Q
, _
crlec:ão ,de -'~do? _ Não.
EXi.:-,eln
esse p~nto, P01QU!~
nfio
estA
no
ol;J'o!"
si~u.e~...()
-dessa
gente?
Será.
a.
l'e!orma
t
O
,
SR.:
.ARTH1)R!\
VlEeitLIO
imensas
6:i<eas, f.om:mdo algur's m: ..
eu
tivo dc-Ae r:n
d_curoo.
corutHuc!Qnal?
DepOlS direi a V. EX- por que .a-eho. lhõe.';i. ~é hectares, uma 'ter~a 1l1L(I.
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O Sr, Mem de Sá - Es!'á.,
O SR ARTli'"GR VIR'J-iLlO
O .sr. Pedro Lt:4ov'ico _ Em geral, 1'-1-~:a 'terra ant!-soc~C.l, que nao se \~ ..
.
~.~are~c; Ju.
'F.
d
/'O"pO"U
nn esfilrço do hem em Ctue u .. •
O SR, ARTHUR VIROtLIO
N.ão levl..."IDQs
o <iel::late
par9. êsóe lado..ftôd a.s,:essas
-e~"I-lio o.eupa~;a$,.,
~..
'_ .. "'''1
.
:E' uma questão de interpretaçâo. '1:'.0'; ~áo .talei :Lsso, nin-guém UlGU nisso . .lá ,estaQ ,B,:pl0velle~a.s.
'Qu~r . .ê'>~,1..er ...eja t.aba.hm.
t,hm:'Js tu. reforma. agrália..
Vo~a.s
_
Que o Oovero,J VaI tirar UD.'!.a. 'pessoa
Ninguém irá tocar n;l fazenda quo:!
l '
t d
tl
A
O S1'.do Mem
de Sá
En~ao .a 50tem o '""eu rebanho a p:',oduz, 'r,
Exe. e énc.a.s en en em u,m tlp:O .....e 1'{'- lUt.ão
Senhor
JoJ.o- 'GoulArt
do para pôr <>utra.
torma' agrária e nó~ entendemos .oU- l'
d
ilhô
O '$
ARTEtltt""B- VIRG1T 10
leite a :prodtlZir oorne; nin;lH'J!1 I"a,
tro, Vos -as Excel~lcias entendem que 'P :'3, :nao ,(Lten ce .a. 33 m
,as de bra~! N- I
'
'~.'
~
toca~ na terra que tem p:an~o/'r:", r1C
. . poder.á fier feita. !dca.
~ileioo.s, como por um passe .de má-, .L O
ao.sr. FeQ~ Ludov1co
. _ Além ú i sffi,'íh',
a reJ.ol'ma .a.graria
- ' " plant,açã.n.
...... de 'srr,oz, d",U aut"a
~em 21tel'açã~ do texto constitucionaL ~
.&0, essaS ·V..:-rns sã-" Crll'as.
Muf~-s n~_ qna'1quer, N!1tS, 'êsse làtlfun::o
Qlue
'Ú SIt
ARTl3'UR VIRGtLIC
I>
ou
lU..
não merece l'es~1to _ segunc.o P'; ~O Sr. Mtem . de 'Sú - Ai 'está o á : r - : r - '
1,
-I soas !-- as compr~uam li cem, a du- vras do Senador Mem de Sá -:- ('~<;e
'gumen'lJ. E' ume. lei ,de reíOl"IDE. a~l'á- Nao. Nmguem ClIsse isso. Nmguém z~~os mil Cl'UZelrc,s o alqueire. Seré. latifundio. nocivo ,ao pa!."l, que c mo..
ria O.'Je já se psdel1ia 'Vota.r,
'
,,eLa. ,.o desplallte de.. l~p.çar essa lm.:"~I'q~ Q Guvérno vai 'paga.!' pelo p:-e::o tivo de atraso. d-csta NaçãO,
oostura, ~re.lllie a !\uçao.
A ref~r-' 'hiStórico-? lsso seria Um roubo, UIl1"t
O SR. ARTHUR VmGíLIO
ma aglál'la terá que ter etnp.vfl, eta- Ie.<!ão ao trabalho, Q(j. suor <lo ind:O Sr. Pedro Lllàovico. - S.á ê:':"2S
Permita que ,diga -que há ·distinção. pas longas.
'víduo.
Estou de pleno ttcôrdo 'COm latifúnd:os vão .ser desapropcG.do<?
Vossa,,> Excelênckl.s .entelltlem
·que
O Sr. ll:fem -de Sã -. m; .po~- que não. o '~ue :J.isse o S~'la?or Mem de Sã:
O SR, ARTff(FR
VffiOlLI0 ,_
pode _haver refor~ ~~rà11a sem al-, começa?
~,SerIa multo -mG1S mlit'ress-ante que Claro! O único objetivo do De.CI'Co
teraif .,0 da OanstltUlÇao, e PeaJ'.>IiID",
·!nsta!aEOO 'o Governo, trjnta.,. qUBrf'nta da SUPRA
é mOb1lizar O Iat;!ur,d,o
muitos - de .000 fé - q1.!e ,seria uma
O SR.. ARTHUR VIRGíltIO _ ou cinqurnt,a núcleo~ de colonizaçüo imrrodut.lvO.
.
xrforma azrária.
Está ·cmne.o;e;ndo agora.. 'com o Decre- no Pais em lerrfls ót.imss e barat::.s.
Ó SR, ARTHUR
VIRGILIO, ,_
O Sr. Idem de Sá _ A.çeito - OOmO lto da -StrPRA, ·que é o início.
será co:sa viável.
\in(a hâ 'Pouco, falando na . Ra~:o
V, EX3.. sabe, e. r.:forma col1sl!Yc.',},
O Sr, 1\Ih"m de Sã - I'nJc~o de aol,
O SR. ARTRCR V1~GíLI('
:'Tl('ional de Bra",-U, o Sr. P~n;le;ro ;-.','.
nal,
cação,.
<::> Oov~rno t'<;t~ f-:tzeT..do i.<o.
to declarCll que os f:lzend-eil'Qs
,os
L~J'':.1f'n., que e.<:.!lvessem t:abllh~pc~,
O 5FL A..,"t.THUR VIF..GUIO
O SR. AR7HUR VIRG1LI:O
O Sr. Pedro LudOVico _ 'Vou dar fiClli-0em
ab"olut.amente tl''J.noü '<)';,
Nó!) .outros 'en~end"2'ú10S, inclush'e
créd'i-!.o 1uraI, que V<:m sendo es- um exemplo.
O Ga-v{;-rnaà0r :viauro f!~~QlIe l:ll1~uém qUl"r.(ltralJ3.~~nr ,o.s
$Sr, qu~ u:na reforma r~tria cu~A:1- pa.1i+ado no Norjeste, co-mu nanca VIC BOl'g-es está fazen~o um ao".m~erado {lt.\Tida':;{'~., dos que e:,ta:J, de r~ o, p,O~
tica, uma refOrma .f!gTt1ia séria, -que ant3 o nCl',1Ebtino - e está presen.. agl'v-urb:mo n') mUlú_lp'O de An~is c.im:L"1do. por que mexer nur.:" f~:,'~n-P;'oduza OS deitas que todos de!:ej~_::nos t-e "'fi. repTe~~nt:ln~2 da re:;i~:J. que no Nvl't~ de Go:á..s, Há P,JUCOS d'a.~, Gf\ CC,')21','l C:e r(b:,n~o; ou ce p,an~
~ô szrá
~vel
se del'TIl') Ú.l~rD. p..:derá at-est3r - é o:11ro 11:io:o. A' uma. c.:>:niM:'v de D~·P·Jc:.',CY.';, 1.1 toi. ta' CI:s, ~,:: há o !2t.ifúl~~:O i~1'):',~rl1t~
I'càr:ç:5,o àque.~a norma. C~I'~it:;c:cn')l assistência po-r mE.:o -de tl'atores que J..0Tque n.lo estav....;n acrc'J.._J.n'~o n-' V~1 '7J l' .~n, ~f' ~lá terro., c('; . . s'" rr.'~'s
-':;'~,.3 eX:i;:;! a injenização ptivir'..
lpe~~ ~:do tiaé.a ,_8ü.3, L::;;'~OS, é Ol~~ro reSU.(R:':O, e \':.cl;.lm r,lU::'.) bc.YJ .:.1~ a·.2' ~~~ Per r!1,;':? Se:-',,,, dp f:- h ), uma.
~cTe_ AO O' _ O G'vel',...,A-." .>1ClO. A ocupaçao Cie L~.l.1"; da um,lO, pl'e s:~r:.-".)s,
Jj (~t:::> C':"'.i1 Ul.![:-;t:>, "1'11'~,"·~r.:"a. U'l~'l €3tU'1:'·,?z m':"'~l~:J •
C S 1" • l-_
:.'~ I: ... u.
'~--'''' é outro ln,'cio.
alqueire de
~,
'., t d
00 ~lnanha.o ofereceu duas terças
'
S
m .... (l' ;.:._n_~ 3S c:!~ arP~f') :'.-~(",~::,ur G V. ::-':~" f'~ ):,'ê'n,
E.3t
j
,
O S
M
d
s'
r
F. ~~z
e
m'lho.
E''>~~ 1a,O~T~3<; c..',t:11~E' f:""\,~::.-'o~, "em qu~-'~
.j"'C> :-f1'~ ')
}::.lr
..
.'
?
'
s
G~
sza
~':1
'o
'p<1l'::!. a l'eh;ma l
r.
em
e
a
•
rfltOl'es
t: o,_:m3~.
li:~~es
al~ue
J'f'~
v~o
n~
~1u~
.:'":
:i.::,','(,' ,',' e'TI rrl~['"::) rr~ ,r,"~ '1:2cirbrla.
pr:,.'J-le:na ~ecu!ldirlo.
_~
ZIr uma culheüa eXl~·z~:·dif':'.lr,:l ('Iue:' rr.~~ l'.:<\':,lr~ cr,f";-i-s <1" P'>"- ",.... o
O .s:'a, ARTE'UR VI2Sf!.:'O O SR. A-:~::rUR V'TItGiI.'íO
diz.?1", uma CO:S8 pn'i.L el, de adl',:h O;J;~'.ro .:") r:>~·t:n") n~~ ;, o
n--:2ias o c!;:.,~!::;:a':1ent::l .!::>m?ul:-ér:J 1:5.0 lA vel'dad(> " ,.~a; nunca G:)'I/[.1'no al- CO:n ru; pO'-',ib:l ':l~'~' :';, E,,: ~:' (lo:' ~" h:," a a"~') rt~q;'?'" (1'!!' 1'0" C':1seria a sOlução.
gum tratJu .:..: sementes, de adubos; !i-S.:t.~. l\D" o G:-~j::11 Fc::"~',~~ r ::1, 'I f:"!)': n.10 pn~l:.o:·a pr.:-.:",'·· p~"-!', ;"1_
,
nunca gül'àl'110 algum
úeu ênfase levar a ('~bo ll.'U f'r-'p:,cr:::-""," "1 "? ql1" a N,çl0 L,~l1a 8:- ",; ~J>' 1~
O ~r, Mem de" Sa - po,' que não ma:or 0.0 encarar o proJlema. d3. re- mais ay?n'!ac1'l; !!1uil-o :-'~3j, a:l'c'1'''' ,o
se f.:;.z um come~!)?
fortna agrária, e talvez por isso me.s~ mu'to m$!!S l'r-:!)~vel '" p~ãt:c,')
'1;.:M:'-~ 'i.:m9, 1.j-'tw~l" q"" n-" f"M~_
O SR. ARTlIDR V4G1LIO
mo mmca Guvêrno algum terá rece- comprar terr2J. cara", do IC'l) d,:,~ f". r '>.~ Ir,eic~ G.:" l'('r~r!r t !) (1,' fll:·"rt ..
E' anti-humano. e :!nticri l:o: RO nu...'> b.ido OPosiç!í.o, tão feroz campanha co- tradas d~ ferro e dr rcd:l~t-m f::l":l çJ.r e '11;: t:lTf~ 1':"1')'10 3 d
,~3 "J)
d~tadU1'&s se poderia tazer o desloca- mo soire o President-e João Goulart. unerar alUda !Ua!;, 0<; çd"ec: p;,tbl.t,)", do i1llstl'e Seflfir'o-. '~fm c:" "~ _ (;';e
mento c-ctnpulsór:o.
"iE
A
S'
OS nl
J - Acho qu(> ê-:"te ..)2::'1"(10 a~l :::ur-n...'\ não n'i') m .... y{':;>rn r€' n-:tr, Ol'~ <,f..'l o b ..
r, .,.em..,e ti- -c )0f Oao vai ter ut;)lc!"oe
r'f1iu"Ô.,) flnii ~'o::r:,l. o l;,t fllt'~Lc fl'1O Sr, Mem de Sá - Por que não -O<lUlart faz agitaçúo é -não começn
~
t-;~'-" '1',D"
se faz o mesmo?
a reforma,
O eR, AJVr-HUR VIRGILTO
O Sr. Mptn r.'r si!: _
!h11mé'nte,
•
'.>
V. EXfI. vai~me p~rmitil' que diga PJl' ~l~O 1,1,:0' "~e P:'O-fC:'O.
O SR. ARTHUR VlRGtLIO
O Sr. José Erm.irío - ~ermlte V, que acho que vai dar resultado
o nordestino sai das suas plagas, m,as EXa um aparte?
.
O Sr, Pdro V,,1'Ot;'(·o _ C:'l~O, Ir!l
sal triste e angustia::1o tangido p l : ! l a . '
O obj:)'vo do derreto -.M~ 6UPrt,.6. tr>'l'1i')r-m 'f'~tO;l (~'" reô,r:c.
calamidade geográfit?a das óêc;\s e pe~. ARTHUR VIlton..ro
não ê êsse que V, Ex,n acaba- d,.:{! ,aVí'n- t O Sr. PO.,dTC C'Z~n::-,nllS ,_ Fn qu~r;a
las con-dições feudalS que cercam o
S lllW.
tar.
::h,'g,.:::' :l e-'~ T'.'~"'. F' '''1'' rh n"-:1'_)
trabalh.o na lavoura, na pecuáI·~(t, nos
O Sr. JoSé Ermiria _. De fa.to, po.s_
O Sr, Pedro Lud-or;co - Então e,<_ Cl'Ôrd'0 rom V, F'~'.~, 0w"~"''' n~"<;o
campo.') enfim.' Ninguém pense que 50 fal\\-r da RegUo de Perunp1bnco. pEque V. Ex:t. qual é.
t pela E.~t1·ada H~o-.st:o P.:::.u:-o, ,<o (1.1..
Q
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gumas terras esperandoapenas ve.10. Quirinópolis -e Santa Helena, e Ve1i~
rização. O Govêrno pode de;sapro· ficasse que só êstes c:nco Municípios
priá-las, porque elas pertencem eú irão produzir êste ano, seis ou sete mi.
bem comum, à sociedade. é questão lhões de saccs de arroz. Mais 'do que
:pacífica. Agora, devo declarar a V. o resto do Esta·do de GOiás!
Exa. ao arrepio do que afirma: não
ouvi do Sr. Pinheiro Neto, me.s de
E são culturas de pequenos proprleum repl'et,eJ;ltante da. SUPRA, de São táriOs de vinte, trinta ou cinquenta.
paulo, em mesa-redonda. Não tenho alquelres, apenas cor~ um certo fi··
tempo para·ouvir rádio nem ver te~ lnanciamento do Banco do Brasil. E'
levisão. Mas, tôdas as vêzes que co- a- reforma aO'rál'ia feita sob outro aslocam tais proble~as importantes, em pecto, o aspecto exclusivo do finanmesa redonda eVld.entemente you ou- ciamento.
"\
vi-Jos. Como polit~co sou obr1gado 6
isto. A discussão se travava a respeiO
SR, ARTHUR VIRGILIOto das terra.<', dos arrozais do Vale da Mas partiu primeiro do' hcmem que
pe.ra.iba~ Conheço
bem e. história; tem a terra.; injc~almente. o homem
quem iniciou o trabalho foram
os conquistou a terra e depois teve o fi~
trapistas. Eram terras abandonade..s e nanciamento para produzir, Vê V.
êles r€'llizarám gr6.nde ,trabalho ao Exa, R utilidade da reforma agral'ia,
proveitá-ls. pois bem,_ a tese defen-: o por quê da nossa ênfase sôbre redida pelo representante da SUPRA e.
a de que deviam ser' ,desapopriadAs ferma agrária. Temos R' boa terra e
para aumentar a prü9-ução. Foi dito ôom trabalhador; e se lhe dermos eslll3. televisão. Eu OUVI e milhares de s~. terra, ela produzIrá, E' isso, prepOOSÔ:lS também, Posso dizer até que cIsR:tp.ente, o que acontece em Goiás,
um Deputado,do pRP em São Paulo,
O Sr. Pedro LudoVlco - Sou parrapaz- inteligente membro da Rural tidãrio da reforma agrál'la, princ:ipal~
mostrava o absurdo de tal medida.
mente para 'prcteger o homem do
O E'R, AItrHUR VIRGíLIO _
campo, que- é um infeliz, em grande
po:::so Q,Ssegurar a V. Exa. que nao é parte.
êste_ oobje'ivo do Govêrno. E' à re. .
.
vclia do Govêrno essa preg:->ção,
1 O Sr, Josap1l.at Marl1lho - P~1nI
te V. EXa. um. aparte?'

Março de 1964

(Seção 11)

de tão alto respeito, não pode baixa,
ao nível do jôgo rasteiro de interêsses enl que, de um modo geral, se
transforma, a luta pOljt!ca.
Um púlpito não pOde ser usado como palanque de pregação partidária.
assim como o nome da Igreja, com
seus deis mil anos de tradição não
pOde ser desvirtuada. na pregação daquilo que ela sempre procurou defender.
SI', Pl'esidente, permito-me,
portanto, ler o Manifesto das roals categorizadas entidades católicas de
Belo Horizonte, publicado cem beneplácito do' Bisco Coadjutor daquela
cidade e que é, ao concluir a mais
candente e a mais alta 1"&.posta qlle
eu poder.a dar ao que disseram na
Câmara, oS Srs. Deputadcs
pedl (I
Aleixo e Bílac Pinto ..

zero para manter o. status quo-,
conforme advertência da própria
mensagem da Comissão Central
da Conferência Nac~onal dos
BíSpo.s do Brasil".
Eu não poderia. encontrar, Senhor
Presidente, melhor fecho para o meu
dise-urso do que esta Mensag'em que,
as Organiaações de Ação Católica, de
Minas Gerais, com o 'e,poio de seu
eminente prelado, enviaram ao Bra..
sil, pondo um. ponto final na. lmpostlU"R. que vmM' tomando cu.rso.
de se pretender fazel' crer ao povo
que a Igreja Católica condena. as re_formas de estruturas. \lI:luito bem •.
Muito bem.)

SECRETÀRIA DO
. SENADO FEDERA·L
. Atos do Diretor Geral

(Lendo)

acónt-ecimentos desm se- o DIRETOR-GERAL DEFERIU os
mana. em Belo Hlorizo,ute, em
SEGUINTES REQUERlM.EJ\'TOS
que grupos politicOB extremados
procuram manipular O .sel~timenN: DP-4:~-.S4 - ~e ~era.t.'do Uma
to reliaiow do povo mineirO, co- AgUlar, OfICIal LeglSlG tIvo, ~L-8, em
locand~-o a serviço de seus in-, que soliCita "gala", a p-J.rt1r de 13
~rêEses, impõem~nos o dever de. de dezembro de 1963;
públicamente, expor ,as nossas
N9' DP-514-63 _ de Ma.ria -Eliza. de
posições oo~ubs~ancUldas nas I Abreu Nogueira, Oficial Legislativo,
O Sr Padre calazans - V. Ex~"l,
seguintes afll'maçoes: .1
sg- PL-7 em que soliCita "gala". e. parpode criicular o mal que faz essa pre'
O SR. ARTHUR VIRGILIO mC's cristãoS ~ com<;> Cl"lstaos ~u~ til' d~ 8 de dezembl'o de 1963:
'
,"'cão quando há tantas t,enas aban- Com prazer.
nos sentimos lnlpedidos d~ a-pOI::Ll
N\' DP-7-64 _ de Antônio de Arau-ou de pa,Ttidpe.r, d{l m.ovlme~tos jo Costa. Oficial Legislativo., PL·7,
!i~na.cJ..ao:.
I>&-!..o.rando valorização. Isto
O S r. J osap.a
h t 'M arm
'7/.O - SOu
I
. .- ....... I;"-'-~ ,
copopul~.res ,que- VISam a real1z.~- em que ~olicita salário-f'1-mila
em
é g.~~osoÁRTi-tuR.... VIRGíLIO' _ ~Q. V. ,EXa., Sena-dor Arthur Virgição das m,udanças. da €strutm ,1, relação a sua &.pósa, Mr",a H~lena.
f ·t ' ' ente
,,~ . . . ~
!lo, parti~álio da reforma agrária e'
que. acredIta.f1'.lC~ lmposta,s, pe~~ Cauy de. Al'aúj,o Gosta a partir de.
e1r~mMem' de Sá ...:.'~q mal nãü das demaIS reformas jnstitu~icnais e
realldade brasIleIra. 2 7" Re,spel dezembro de 1003;
_
f
tomes a posiçã,o dos cns~ãos que
No? DP~15-64 _ de José Coutinho
eStá nas medidas tomada~~~as na d~ base. Por i.<:E? mesmo, vInha
agitacã.o que se provO(Xl,
~
vmdo, com especlal agrado, a dISse opõem a. estes movune-?-tos, de Araujo, Motorista, PL-8S. em_ que
O SR. ARTHUR
VIR-GfLrO~ .sertação que V. Exa. fazia, condemas advertlmo~los, fra:eln~l~ solicit,), saláriO-família em relaçao a
Não é bem na e.gitaçao. ma.<t .na dIS:;:-·~. a~~o
.
a radicalização das ~osições
lnente, de que ná'.) lh~ ~ licIto sua tnha Deni:;e, a partir de dezem...
apresentar as suas r~Azoe.s com.o bl'o de 100'3:
tor~ã-O que fazem das atitudes ~o 00 pohljcas, exatamente pcrque essa raimperativo de .c<,>nsClen Cla r.ellNo? DP-16-64 _ de Baldoino José
vêrno, .
~
dlcaIlzação vem prejudicando o engiosa, 3 _ Par~lcl,ando ou sm~- TeIxeira, Auxiliar de Limpez~, PL·l1.
O Sr, Mem de Sá - Sao os.~g~n- camlnhamento das reformas. inclusip:esmente apOlando os movt· em que solicita salário-família em re.
tes do Go\'êrn~~~ fa~Ilid11:IOÇ.a-o...:. ve. a ,agrária.' ~~caria imensamente
mentos p~-pu1ares p~1e concre:/lação ao seu filho Josias, a pal·tir de
.0 SR~ AR
.tei nobre Senador satisfeito se homens".como V, Exa ..
tizacão de reformas estrutura~s jaileiro de· 1964;
Õ
Al~da dha
sru~~e,c~m' uma cadeia de que integralp. um gran~artidO, cona 'realidade brasileira.. cremos
N9 DP-35-64 _ de Breno Braz de
e
M:~ de trezentas emissoras. ·espalha· Imo o Partido Trab~lhisla"",,r~rasUe:rL,,
tornar conseqüente a mensagem Pinto, Auxiliar de Limpeza. PL-ll, em
~a~ tiOI' êste país, faz~m !-lp.el".f3.s o en~ t?m~em, de maneIra seguICt~~ de~
da comisE:ã<,> central da: ConfE'- que solicita :salário-Jamília em.' rela ..
ve.n?rmmento e a çlistOl'çao.
. fmitIva - co~o v,, Exa., hOJe. aQ..~:
rência NaClonal dos BISpOS do ção eo seu fIlhO Breno, a partir deO Sr. Mem de Sá - Mas? Sr. Pl- está. fazendo - a r;titnde de dehndeY- ~
E-"a5ül, 304.63: "A presença da de:~embro de 1963;
nhciro ~eto faz a mesma CO:~.1!
ao rigorosa execuçao de tõdas essas ',Igreja na transformação do temN\l DP-38-64 - de An~enor Rocha
I) SR. ARTHUR
VIRGILIO
reformas dentro do regime cOnst:t'l'pOl'al se concretiza atravé-~ ~e Pinto Auxiliar de Lmpeza. PL-ll, tm
);~le paga ..:..Q Govêrno tem p~gO .par~ cicnaI. Isto não quer dizer que não
~eus leigos livres e resp-onsav~ls que..-solicita salário-família em rela~
ex'Ol;car, na televisão, que nuo e as-li façamos r e f o r m a constituciOnal,
que, com todos os home'llS, ~e r;úo a f.ua es~se. DUma Moraes' Pin...
boa vontade, mostrem espmto to, a partir de maio de 1963:
s:m. '
t
i Também como V, Exa.. aprovo-a
,O Sr. Padre Calazans -AEs- ~u s~~ quando necessária. Mas. o essencial
de compreensão, 4:esinterês-se e
N0 DP .48-64 _ de Geraldo Lima
fl1nil) elementos da SUPR , e
é que retomemôs o curso _destas redisposição a c?laborar realme~: _o\guiar, Oficial Legislativo, PL-8;' em
te na confecçao de consec~ça· . . que solicita .,salário-família em r~la ...
Pa',lo,
ARTHUR VIRGíLIO _ De_lfcrmas para defendê-las, condenande objetivos bons por natureza cão a sua espôsa. Vania Lima Aguiar_
O SR 1
funcionário' Qúe nãO do os que ,de um lado e de Qutro as
OU que pelo menos se pOssam en:par~ir de dezembrD de 1003;
V" ""'r a tTum
tle~
1 ra d'Ica I'lzat':-m--''l.utorldade pare. fala.r em'nome
ao ·
preJu d"
loon do pe,a
. caminhar para o bem" - seI?-N9 DP-125-64 _ de pjalma PereI ..
ça0 . Temos que condena-lOS abandodo (:;rwerno
do ainda da encíclica Pacem lU ra Madruga, Porteiro PL-6, em que
0"-Sr, A~rélio Viana ~ Se aqu~le nand?-OS, p~rqlle cs interês_ses parti,
,
solicita sustar o salário~família - em
Terris as expre..~ões".
der:'eto denominado da SUPRA f:r -cular.stas dess~s grupos n~o pOdem
"E uma orq,em de .001'::'3.5 Il;a rel'lção a sua filha Sonia Dias' Mobf'm Rpltcado, intel gellt~mente a~ll- ~obr~por-se ao .m~erêsEe malDI' da cogua! o poder econômlC'o" q •. dI- druga. em virtude da mesma exercer
c<!do. 'honestamcnte c aplIcado, nm· '11umdade braSIleIra . .V. E:xa., presnheil'o ainda detêm a u~lm,a (unqão lucrativa..
'
guém Que tenha um pedaço de te1'f!\ tarl<!- cOm o seu Pal'tldo, um ~ande
ins(ãncia das decisões economlN9 DP~103-64 - de Luiz do NaSCi"
t"ab?!~"lda. que esteJa. prodyzindO, Iserviço ao Pais ~ ,à. SUB. ':evol1:1ç.ao,> ,5.e
cas ;>o-liticas e sociais". Decíde mento
Operedor.' de' Radiodifusão,
rieve"á ter qualquer pre'Ocupaçao; 'l~- "'ustBntasse o crlteno da legItll11lda~
nilida a Ação Católica:
.
PL-l1: em que solicita salário-fami_ panicipar. apoiar, ou SIm- lu e'm relação a sua p',~,põsa Adel1a
verft' fi;:::11' crmoletamente t r anQui1? d~ 'd,as !eformas, c.o12denand~ a ra~
plp.smente manter atitud~ de Silva do Nascimento e filhos Luiz' e
n Sr. Mem de Sá - O m9.1 nao d'c!lllzaçao das pOSIÇOes polítICas.
oompreens~o e respeito dIante Lidia" a partir de janeiro de 1964;p,<;L'; no d~creto, Irias na agitação QU~
O SR ARTlIUR VIRGILIO ~ E'
des movimentos populares pelas
!JÇ1 D?-109-64 _ de Ana M-a~'ia 80...
:;e ".,,, (''TI t.õmo dêle.,
() que tEm!-)o feito. e, em verdade, o
O Sf.? ARTíiUR. ,YIRGILIO
O que venho fa7,endo inclusi\'c em disrc~m~inentar os equivoco;,; 'a broa Teixeira Soares, Oficial' Le~isla. tivo. PL~8, em que soiicita saláriQ..
mjl r~tá na di~torçao que <:e faz a curse- 'nesta Casa.
Que são lançados alguns Cfl~t-~O'<;. fa,mília. em relacão a seu filho LuIz
re.s:"'-P o do DE'c:'eto da SUPRA.
i'levad<Js.a. identificar pOSl<:O'~S Roberto, a. partir de novembro de
O Sr. JO-saphat Marinho - Sei q'lG
politicas Que respeitamos com 1ge3:
'0 SR. P~RE'SroENTE - (Fazendo é o pensamento de V. Exa.: faça-da
NlJ OP-12S-64 _ de Jos--é Argemi..
imposições de consciência t:'eli'~(l(Lr a campa nha)
Lembro !lo. pOsiçã-o do seu Partido eSEa bandeirH
gio"ll Que inexistem". E finall~: ro Batista, GUG-rda de Se~urança,
nOol'E' rrador que o seu tempo e:::tá flue com ela c'onquistaremrn as rê"Permitam~nos
êsses
irmaos
PL-9,
em que solicita salário-fam!..
estTotrldo,
. -formas.' V. Exa. terá a mode.3ta coQue fraternalmente lhes ofere- Jia, em relacão a sua filha, Ana Cris..
O Sr. Pedro Lud011ico - Nobre Se- labcração do seu coJeg-a.
çamC5 uma palavra, de advel'- tina. a partir 'de novembl'o de 1963;
nador Arthur Virgílio. V. i!:Xa. pertência contra os perIgos de ~~NQ DP~131~64 _ de Olavo de Sou..
:m·te um apalte?
O SR. ARTHUR VIRGILIO _'Sr.
rem os nossos sentimentos relI- za Iibeiro, Eletridstas,
PL 7.
em
Presidente, permita V. EXa.. que eu
giosoS usados como instrumento Que solicita. se.lário-família em ·rela..
O SR. ARTHUR VIRGILIO - No~ conclua, lendo e o fft,l'ei com multo
de luta politica. Se noS' é ap011- cão a. sua filha Sonia Maria, a par...
br p Senador, aC,abo de ::el' adVer~l?n orgulho, ê~se Manifesto que, de fato
tado o risco de~. pelos empenhes t-m, de ,Janeiro de 1964:
p2-la Me~a, mas, se ela o pet'n).ltlr rep1'eEenta o pensamento do povo
~dc
cono:retiza,çãO de id,eais de
N\I DP ,132-64 _ de Leonel Amaro
cC'l1cedel'ei o aparte a V, Exa. com mineiro, de hCmens e mulheres que
justiça fundada no amor e na de
Medeiroo, Auxili.ar
Legislativo,
o major 9:~rado.
nãn se deixam fanat'sar pela religião.
caridade, nos fazermos inocen· PL-10, em que solicita s'3Jário famma
O Sr. ~;d,rb Ludo1'1cO - ' Ql1el'I) di- de homens e mulheres que t.êm uma
t.es úteis de movimentos conde- em relação B sua filha P·.1tricia, a
n:- :1 Y' EX:L QU(' n Egtado de GOiá:" fé consciente,' sobretudo de homens c
nados pela IgI'eja, não men<lS tlD.,rtir de Janell'O de 1964:
~t;' 1-,,,'"11' 110\1CO, nso era mu to ?ult1- '11ulhel'es que não. procuram aviltar a
pre,seÍlte e peÍ'nicioso é ~quêle de
N9 DP·55~64 _ de Maria Lucia Lo ..
. ..
V 'I<':xn
117<' .~><>
"elh-dão, t.l'amform:mdo-a em instrun0.;; tü!"narm03 instrumfnf,o~ de !leso T,'lqufgr.afa. de Debates
PL~l4.e '
v..,·'r,.,.,n
••
::<,=l'~·_n
.
~
O:,'
,
'
,
...
;._L·"I'_·
~',')~:.:,:'
d
t
1'''~''' . - .. ~ ., ' , . .
~
,,"
"1.en o. po1i~lc(', p,~o C.' sobretu o
úllflntCS. receosos de oerder as. °111 aue solicita contagem de tempo
"an~agens q~ possuem, tUi~O fo.de sC!'vico Dresta.do li r.';'m,ll·<l
d4...
1= __'
~nhl)i3la. G:>j,lUba, Rio Ve.d8, fund::lmental t1C;~·rJ\lp. ll111 culto rJi2'r'.O
"OS
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Depu.tados, num t()tal de 6.60 dias~
DB_163~64 be Gesn.er. ~ati''!ta
N') DP-83-64 de MOlses
Ju1.o Dutro.1
Operador de RadlOdlfusao,
Pereira Aux.lliar de Limpeza, PL-ll, PL-l1: em que solicita s~lârio-faml
em (ILe sOIII!lta fazer co-?star d~ seus lia em relação a se'J filho Mauro
a.s5'J:nt(lmepto:<;, .'ma carte,Ira de ,Jorn~- ce~ar, a partll' de fevereiro de. 196~;
listo)., pr()f1~slOnal expedIda p~~o. M:DP-1l1-G4 _~ De MaLa Jose MJ~'Ist~nu do
Tra)Jalho e p.~f'\'ldel1Cla randl], de Siqceil'a Lima,' Ohcial Le,-,celal" ':00 o numerO 18.3;:10, serle O'i",lativo, PL- 7, em que solicita li
145.
'"
."," t..'l.nte a partir de 22 de
Autorizou a pedido dos intere~a5ào5
cença. g-,
,
,
'.
de 1°64'
t:onc2lar o p'lgament de salãri-fami- . J~me ro,
4 ~ 'De Léa Augusta da
1'a de: - Abel Ferraz ele .!'vTacedo,
DP.-122-6. -,( e
astro OfiAiuduntp de Cl1nServa(ãO' àe Dc.'r'u- ~llvenll _.Lob,! Rcdl ~u s C
ué solL
lUento~, PL-7 em relação a sua de· c~al ~eglsJat1vo, PL 8, em r
de 17
pendente Cleu2H ds
Silva r\'J:1cedo, Clta hcensa ge,.tan~~. a pa t

1r

em "'irtud~ de exercer ativ:dades lu- de fevere!lO de ]954.
crativa..
DP-70-64 _ De Set-:lstião Nogu e - Alio.t.ar Pinto de Andrade. Au- 'ól Taquícrr8fo -de Debates, PL-4
x~jjar de Lif!1 p€za , .PL_!l, ~ r~la- ~m: que soiicita abono das faltas
çao a seu fll~o AIJomar. pmto
de
o Tida no período de ]5 a 22 de
Apdrade. ~m vIrtude de exercer fun- ?C~. 'o Sde 1964 por motivo de "gaJan~u
.'
ç ,'w lIlCl""tlva
,,.
1-'
- José Ferreira, Gu_arda de S\º-u- -lN~ DP 191-62 _ De Luiz Motta da
Nnca, PL·9. em relaçao a seu fIlho.
,
- ~'d 'de Se~uranca, PL-9.
Paulo . Serg-:o Ferreiro., ~or
b3ver costa, GU~~.~ ccntagem de tempo
-completado a maioridade (DP-8-fi4): em que. 50 I~l'~ado ao Departamento
Severino
Et;tevão .Ramaiho de servlio llektradas de Rodao-em
GU'lrda de Sp.!2:Ul'.ança, PL-9, em t'e- Naclona
e
di';; somente
laçs.o a sua filha Ft'ancisc.a SIJIõ.flnha nu~ total de :- .150 ~.." Re ublica~se
Ramalho €m virt.ude de exercer fun- efeito de ~po_enta~Orla, ( - p)
ção lucrativa (DP-124-64\:
por ter saldo. ~.om. :nC01reço~:fu:e::; re. - 'Rubens Pinto Duarte. Dil'~tor,
concedeu -te ua ? ,legula;ne
a~~' sePL-1, em l'eh-lcão a sua esnô::-a Clara !ntivus ao eXer71?1O de ~963..
:.>
Fernandp<; Duarte, em virtude de gull1tes funcional'los:
exercer funç80 lucrativa.
__ DjaIma Pereira Madruga, PorConcf'df'1l no,~ tÊ'rmOS do art. 270. t"
PL-6 a partir de 12 de feve'item I, da Resolllc.iio 6-60
de ~c.ôr- l':i~,o, de 1964 (DP-74.-64);
~o c.om os respectIvos Laudo M€'rI~co.
oE
d Fonseca parana:;!:ttá', Re-lIcenca o[\)'a
tratnmento de saude
t~ ~an {O .
Documentos parIaaos foncionQ":ns'
~
da 01' ~e naI8 e. 1't' d 3 de fe_ Antonío Gt>ntil Cabral. Auxm::t-t men.tares, PL-4, a pa Ir ~
Legj<;lativo. P,T.-IO 30 (t!';nt-a) di(1<; a verell'o de 1964 (DP-75·64~, A1 'J'
partir de 15 de janeiro de 1.964 (DP_ José Sc(ues Cavalcan~e,. lX. mr
34-64) : '
de port.aria, PL-IO, a partir ae 17 de
- 'Sel'afim de oliveira, Taquígrafo fevereiro· de 1964 (DP-i31-64);
~~ gebt9~~:' PL-4, no
20 de Ymei~ Armindo Henriques, Motorista,
Deferiu, ainda. o requerimento nó- PL-8, a partir de- 3 de fevereiro de
mero DP-8J.-64 de Genoveva. Fonse- lS64 (OP-512-64);
.
ca Ayres. Auxiliar Legislativo, PL~~L
- Sylvio José da Silva, Aux.Unr de
em virtude de haver conraido ma- Portaria PL-IO, a partir de 17 de fepara Genoveva Avres Ferreira Dias vereiro de 1964 (DP-145~64);
em virtude d'e litver conttído ma~
concedeu, ainda, férias relativas 0('1.
trimônio.
exercício de 1962, aos seguintes fUl1~
nlretoria d(· Pes.soo.l, em 27 de fe~ cionários:
\
vereiro de 1964, _ Maria do Carmo
-.:. Iracu Francisco Luiz da Rocha,
Rondon Ribeiro Sara.iva, Diretora.
Auxiliar ~de portariá, PL~10,'9, --partir
de 17 de fevereiro de 1964 ... ,., ....
O DIRETOR GERAL DEFElUU lDP-H6-64l;
OS
SEGUINTES
REQUER-IMEN- Celso Ferrelra dos santos, AuxiTOS:
. lliar de Limpeza, PL~l1, a partir de 18
DP-67.64 _ De Helientho de SI. de feveteiro de 1964 (DP-153-64) j
queira Lima, Oficial Legislativo, PLAbonou, por motivo de exames es8, em que solicita salário.famBia em coJar~, as faltas dos seguint~ funrelaçãO a sua. filha Lygia, a JXl-rUr cionários:
de janeiro de 1964;
- Jo.s-~ CartQs Pôrto de Mendonça.
DP-IOS-64 - De Moacyr Medeiros Clark, Auxiliar Legislativo, PL-IO, no
C0I3ta.. Gurrda de Seguranç.l, P4-9, períOdo de' 10 a 16.12,1963 ••.•••• ' .•
em que solicita <:alál'lr _família em (DP-49-63);
relação a sua filha Márcia. 8. nal'Ur
- Romeu AlTuda, Auxiliar Leo-lsla.
jnnelro de 19M!
"
tivo, PL-9,no período de 13
no-

para

e

dia

d.

de
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vembro a 16 de dezembro de 1963
OP-3-64) .
- Ary i~nal'do VianIVa, Redator de
Anait. e Documentos Parlamentares,
PL-3, no perjodo de 11 de llorembro
a 17 de dezembro de 1963 (DP-11-64L
AutOTizou, a pedido dos intE";essa.
dos, cancelar o pagGmento de sa.iâl"io~
família de:
_ João AureJano Filho, Ajudante
de Porteiro, PL-7, em relaçãO AO seu
dependente Arnaldo Gomes por ha~
ver completado a maioridad~
I

iDP-166-64);
, .• " ....
_
Rosa Angélica. Berger Vargas
Carn:de, OfiCial Legislativo PL-8 em

relação ao seu filho Aug~sto César
Vargas Cüfllíde em virtude de e
f.
'.
xercer unçao lucratIva, (DP-147·64).
Abonou, de acôrdo com OS 9xtigos
160, ítc~ 11 e 302, do Regulamento da
Secretal'la, as faltas l'elativM ao mês
de janeiro dos seguintes funcionários:
. de Francisco Rodrigues Soares
peren'a, TaquígrafO Revisor PL-2 no
dia 24;
. "
'
- de Vital Martins Ferreira, Redator de AnaÍci e Documentos Pal'lamen~
tares, PL-3, no dia 27'
,
de Julieta Ribei~o dos santos
~~i~al Legislatiyo, PL-3; nos dias

27

- de Acrisio ?el"l'eira, Auxlliar de
Limpeza, PL-ll, nos dias 27, 23 e 29;
AbQnou, a.lnda, de acôrdo COm· o.s
artigO.'. 160, item 11 e 302, do Regulamento da SecreUll'ia as faltas reloat.ivas ao mês de feve-rt>iro, dos segUinte.:; funcionários:
- ..de WilSon Pereira de CIll'valho,
AUXIlIar de Portaria, PL-10, no dia
3-

-

: -:- de José Martins de Morar.:;. AuXIlIar de Limpeza PL-ll no dia 5;
d~ Myrthes Nogueira, 'raqUlgra~
fa RevI:Wl'a, PL-4, nos dais 5 e O'

.- de Myrian Gurjão de Mello. Óficlal Blbl:ore<:ãl'io, PL-7, nos dias 5- e
6"
'-:- de Jooé Ney Passos Dantas. Auxlhar Legislativo, PL-9, no dia 6'
.. de Maria Riza Baptista Dl~tra
OfIctal Bibliotecário, PL-3, no dia 17
,
de ,Ronaldo FeJ'reira Dia~, Ofi.
c!al LeglSlativo, PL-8, 110S dias 4 e

i

5-

,--:- de GemIdo. Lima Aguia.r, Au-

',93

. _. ='"

Concedeu licença para t-ratamen~o
de saúde, de acõrdo com o al"i'go 2';0.
item 19, da. Resoluç::o n 9 6 de 19CO,
aos seguintes funcionários:
_ ACrisio Ferreira, AuxlIiar de Lim ...
peza, PL-U,- nos dias 30 e 31 de ja....
neiro;
_ Vital Ferreira Martins, no dia.
28 de ja.neiro;
Ex.arou o seguinte despacho no Re ...
q.uel'lmento n 9 DP-63~64 em que A!o;··
S.lO Barbosa de Souza; Red. de Amu.:;
e 1;J1?Cumento~ Parlamentares, PL-3,
SCl'cI~a aposhlp de seu titulo de no.
meaçao de acord.o COm as vantagens
prev~tas nos artIgoS 19 e 23, da Reso!?"çao 38-63.
,
.
N.ad!l há. qUe deferIr. A lJu:-prada.
Co-nllssao- Diretora em sua reumao de
24 do corrente, autorizou a apbsti1à
dOS títulos dos Redatores de Anais e
Docu~en!os Parl~mentare.!l, ex-vi, do
que dlSpoe o artIgO 23 da 'Resolução
38·6,3.
,
DIretona do pessC?al, em 4 de março de 1964. - Marta do Carmo Ron·
don Ribeiro SC<1'aiva, Diretora.

I

ATA DAS COMISSõES
Comissão de Relacões
Exteriores "
ATA I1A

13~

REUNIAO EXTRAOR-

DINÁ~lA

(CONVOCACão
EXTRAORDINARIAl,
REALIZADA
NO DIA 4 DE MARÇO DE 1964.
SOb a pre.sidência do Senhor Senador Jefferson de Aguiar ·presentes
Os Senhores Sena-dores Filinto Mul-

ler, Joo§ Guioma.rd, Antônio Carlos,
padre CaJazans, Mem de Sã e Menezes Pi.'11entel, r>€unekSe a ComissãD
de Relações Exteriores.
.
Dando início aos trabalhos, O Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Antônío Carlos que
apresenta parecer favorável ao Pro.
jeto de O-ecreto Legislativo nO 47 de
1963, que aprova os têrn"ios da Con·
venção ,In.terna~ional para Prl)ieçá,
aos ArbstM Interpretes ou Execuhm
tes, aos P!'odutores de FOnJ~rô.mas t
aos Orgamsmos de 'Radiodiflgfio reali4
zada em Roma, Itália, em 2-6 ele OU '
tubro de 1961.

~ sef(Uida, a reunião prossegue em
de Acrisio Fel'reira, Auxiliar 'de c~n'ater secreto para que sejam .apre.
CIadas as Mensagens do Senhor PreLimpeza, PL-ll, no dia 5;
sidente da República, :'elath'8s à in- de Ruth de Souza Castro Re- dicação de Chefes de Missão diplo.
dator de Anais e Documentos' ParM mátíca.
lamentares, PL-"3, no dia 4;
Na.da mais havendo a tntar 'em
- de Lée. Augusta da Silveira LObo reunião pública, enCel'l'a-se.a re~niã{)
Rod.r!s-ues Ca6tro, Oficial Legisl::l.tivo, lavrando eu, J, B. 'Cast~ion Branco
PL·8, nos dias 5 e 6;
Se<:retário a pl""ente ata q'ue lIma vez'
:--;- ~e Helena Brown, Amdl""''' Le. aprovada será assinada pelo Srnhflt'
21S1atIvo, PL-9. nos dia.s 3, 4 e 5j
Presidente.
XIliar Legislativo, PL-10. no dia 3'

,-Seção 11)
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COMISSõES
PERMANENT.ES
.
.

AGRICVL TURA (7 Membro@)·
Ps.~

Eugn'(l Barro.,
-

I

vlce-PresiClenl-e)

2. Pedro LudQviCO

D!R-Hmt Rosado
Ralll Giubert·

2. Vªgo

Lop'es dJ'l, ço.sta

1. DomeI E\ilegçr
á. João Agripino

<Em

qª

1~

..

PSD
?8,l)'

PSD

5 .. Heribaldo Vieira.
1. Arg. é'lgueÍl·eQo.

PTB
\'TJl
.JDl'\

:3.

SUV1.O f'érlcles
Edmundo Lo"j

a

Darue! KNeger-

3.

~~I

~ogueil'a C!~ O~n~a

Brai.~

~eto

Malberto

Sená·

•

Vascon,qelQ9

-\

Qt·

01retor<lei'~

~rtWiIl!·..·

1;\I(\<>.~lCOc IV"'.· i'res.1
d.~ M,!;\to& f P .:esiqe~::.~e)

ÕSC'" ~~

.

Dllt-!;lUI.t i;W..'l>d<>

..PsD I..

HEUrICO"~Reze,nde
..

~

J,u..~

&v tit

!';ugnlQ Ba.rros
.'\ttÜIO t"ontana

P!l.ttHl08
PSO
PSD

Jose UUHlmard
Jose ErmlrlO r Vlce-Pres 1
NeLSon Maculan d:cenclado)
Jfill0 Leite
AàOlphO Franr.,g
r .(}pes da Costa

PSD

PSD
PTB
PTa
PTB
UDN
~l?N

1. JefferS\.1D de Agu1sJ
2. Sigetretlo pacbeco
3. Seba.stlÀo Archer
·4, Josapnat Martnho
1 Oscar Pac-BOO
2 Bezerra· N~to
a M~H, Braga.
1. .!l-SP CâncUdO
:I Zaca ~1a~ de AssUDlpção

EDUCAÇAO E CUl T.URA
f

Menezes Pimentel

?:u-tldos
t

Pres )

PSI:I

Waltredo Gurgel

PSD

Pessoa' de Queiroz,
Amaury Silva IllcenciadQl
Antônio Carlos
.
Pedro Calazans rV!ce-Pres I

PTB
PTB

l.Jlem de Sá

ODN

p.:l'lf

h' Membros)

S.uplentea
1 Benedlct.o valladarea-.
2 olgeíreCIo pacheco
L

Vag,iJ
.
. ~ Vago
1. Adulpru-. PTancc

ODN

'2

ODN

J

M1Jum üampos
-'!.fflon de Melo

Secrf1tá1"lA: OflCia! LegIslatIvo. PL-7 Vem dI'! Alva.-ren.:{a Malra,
Reumé:.:s; QuaJ"ta-telrllS M 15,00 nOras.

.

sup!~ntet

Neto

.~. I\ll.!õn,o ~U~~
1 Lopes da CQsta
2, Zaca.,ria$." ct.e A.'is'umpçâo-

PL ...I..--

V~~a ~ ·.I\lyaren~a

Malra'.

DAS SI!€:AS (7 Memb,os)
"'a.rt~10!i

fl-SJl

~ll

p<~e

·P-l!a

O:lm

""t-fl:

SuplectCí
1 Slg~tred.~ ea.c.neqo.
2 lttatE ~t!/;,Q..
.). ·"'g.IUlfO' de Fi~útlrodo
4. A~llQo- ct~ MelO. .
'
â Júlto 1:&11". 1 João Agnplno .

l'_

2. Lages. dfl". Cos.ta

l6~ao-

/

.

.

-~r'lDlas,

oantu

areher'

\

Supleote..

1 LoIlQo, da S!!lelIa. .
2. JUSé ~,,=o

. PSD"

Walf1·edo OW-gel

SeQa.:;tJâc>

I'!StJc

.~ • . L

Hen~o Vlcu:a
1. Jcão- A~-pmo
Jitll<t t.eite
"uI)N.... 2. Posnphat Martnho
Seeretár.a, Ot\cJ.al, ~tat1v~ E't..s. 5arab. Ahtabâo.
RenmÔf!S': rrças·tell'Qs 6S Hl.OO horas. ~

Da-EMI Roaado 'E!rea)
Calazans t Vlce-Frea.)

~ad.re

.

Suplentes

·.~ite

(H",!li", Leg.1sllltlvQ·l'k9.
J. Ney
Qutnta.s::-teJraa àA
tlóras·,

Ttt.ulilreb,

QelW.aJ.do 'li~

Secret:c'l,r·c:' Au.xUlar Legislativo, PL·IO, Cid Brugg;er.
leu'nlõls . Têrças-t'elrsfS àS 16.00 horas:
..
Titulares

(.f'Vl
!J/"{iJü

.

REOAClIo-'
(5
,~
..-M"mbrQS)

MUll~
I!:UgêIllO .t\aJ:«,.

ECONOMIA (g Men1.b,o·s)"
r:tulal'es
F'í1mto Mu!ler f Presidente}

Ed

2. Lobã4" ~ SU,ve1ra.
Eugênio Bi3;trQ.$,
l- .[ullQ L~H.e
1 ~ll!'~11o Vt~noa,
2 .' Pt:'.ss.ua cte. Quet:-o..

. . Q.Jl.tot.

Suplente.

bora.a,.

i

tll;lJ<

Rosaau

Reuniôea~

Secrela:.á. Oficial é.t!l\slattoo.... l.'t<
.. ,.s. JU1<eta f\lbeJ.: ocIoo IilaDIlIlL
Qll1utaHell·a.s.

1

QUltltaQ- t,~aa tl$ 16.,00 rQras,

l;ecr..\<I:'Q.

1. Aarão StAinll~
3. AnWnloJUoà
.
,1. Lopeo <la ~
2,. Zl,~l·la.G, de, Ass~pçAo

PTB
I~"t

D/na,te &larw _
Eurlcr; Rezenae

a

e~D_
P-SD

.- ~ lD..~
·OQN

Dona-rte Mariz: I

1.F\J;.nto

Ii'l:l~.
~".t

JoijO AgnplDQ

1.

-Yi't:

HerlbaJdQ' "Vleira.
.J= Câ!ldldo
AW'eilo V'l.a.!la. tV1ce:-~-cea.,) ,

qlSTRlHl (:~[lEIlAt. (7 Men\brC1~)

eeq,,,.

'Pr~,

Ame,al.bul~~Si!!ae.1r.(UceOCiadO}

Dl•.-HUltt.

Menqee V:~·n-p.a,
botás ..

3

PSB

~-D.

, POLtO~NO

~"!)

Mene,es Pimentel

;{e.l1ntl)es

GlUberti
l ~aUI
Vlvalao Lima

Reuu~ães.;

1'SD
~.:atlqrQ

AurellQ Vlanna

PaJ,:CICO,5

'Vtce·p:e~)

y Carneiro
Waltrcoo Gurgel

~ecretarlp ~ Q(,éta! i:~gislâ.tlvo,

~o.."t

1'\,,,1....
Liníl

!au

Tltu.la.tes.
WU50D GooçalVei:.
RUf C,arllelrQ LaIes. j

::t~uniQ.(·4< Q1.J~·7ta.·(el,r~ M, ~Q,

4

4 MUt,.on Campos
t AJ9ySlO ge Qa;'vªJhl
PL-IO,. Cid Brugger.

1'1,

AlltOnlo Carlos

ll\TN

l'orr~

S~re~M~q~

~.oão,

PTB

Gw<!~ ~Qn<!!l\

UD.~

t}ose GUlomard

~D.

C~ttéte P1j>\l~)r1l
JO~:I~l'!l_ PArO\\"

Amaury SIlva

LI;:ClISLAÇAQ SOCIAL (~ Membrósf

~.fl$,.

CHlnei·tõ Ma.rtnhJ

, 3

5 f\.ütoOIQ Jura
2. Mel':'
1
~ clUlpl1Q ~->ranco'
2, EurlCêI Rezende

.1U)l
~?N

-THulares

UP.N

Palmeira.

LmlJ de Mat:}s

SccreJapCJ. Aux)llar Leg~Jatlvo,
ReUllIóq: Quartaih·f~tras as 10.00 ho-ras,

Ai\d1 1'lno
/Secre~át'~q; (lfIClal. ~eg,I~lJ~,tfV.o.., P:t,.8. Ronaldo FerfeJ.ra. 01&1.,
Reunlões: Quru::taª.,t~l!as_ ""', ~6!OQ llQras.
Tltulª,~~
Ç>lret\U'&
..... urq Mo~ A;ndraqe
PT~; rSI),

CamJlu

,2

UUN

L-apes da Oosta

1 Af-on.so. Arinoa

Ea,rico Rezende ,.trn~.
MIlton cLWiPcis fi.>;'~lde!it~. \TQti

.1. Nelt5un MaculP.n

'llcenclaej() I

4 Aarâu 8telllb1'ucb .

. P'!"B

Bezerra Neto
Artur Vll'gU~(}
AluYSIO de Cãrvalho

PTB
PTB

1. Menezes P1mentel

PSD.

Josapbat Marinho.
J\maury Silva JliQencl..~_c;lQ-1

Pessoa de Que1ro'...
Jo.se Ermmo
Damel Kl"1eger (Vice· f?r~ }
Dinarte Mariz
Irineu Boanhausen

~. ~çit~ ·Net.Q 3, Benedlt-O VaJladare-~

?'3D

Vtg~."Br~ideqte)

PT,!'
p'l t:,

SUb$tlIUIQ< Mero de Sé,

PartIª",

Lobão da Silveira
Wilson Gonçalves

Bezerra Neto .
Dlx·Huit Rusado

II

ÇONSTlTUIÇÃQ t;;; Jl,Il}1IÇA- (11 membros)
Titula,res
Jefferson da Aguiar
Ruy Qarnei.ro

PSD
.PTB·

H1CenclAdol

qc,ªembro. d~ 19(3)

às 16.00 horas.
a PrelSu:}êDÇla..

V~a_

?l:5lJ
Pl>J)

·
ILeH,e

Au,x1.l'VJ"f Legtslatrvo. Plr9, José. Nef Pa~ Oant34

Nota:

~ôD

Nek)
.....,
: Ar&,. de l<'I&,lleircdo IPre."l.}

ReU!11õ~-j.· Quartas~teHa.s

1. JQSe o-uiomal\..
Eugêmo Barrus
3 Menº:tes Pl1l)eptf"
4 t\ttillO Fvut~n"
.,5. Pedro LuC!ovtCO

l'~p

plgetredo pacheéo
Wílson üo~çalve~

3. Vagq

SU~tltU~Q5

suplente;'!

Vict'ôrmo f'rctre
Lol;laij doa ~Uvelra

1. I\llrãO ~tl;llfibl'Uct

Carlos

Se~re.~ál't9:

T!cu18'res

FQ~~apa.

1. Attillo

Jose f<'eliciano
'.,
~ei:.un .L\lae\.llan llicenc:adoi

.'" 'l~ÕnJO

fiNANÇAS (15 M~nibros)

Supl~n\.-..

Partl!!Çlli

T~tqlarçs

UD~

RELAÇõES EXtERIORES, ('1 f Membros)
TituJ,ares .

Suplente!
1. Menezes PimenteJ
Fll1nto Muller
PSD
2. Ruy Caruélro
Jefferson de Agu1a.r ~Pres, )
!'>:lD 3 José Guiomard
- Aarão Stelnbruch
E'SD·.
4 . Victorin"o F:,eire
Pessoa de QueIroz (Vice-Pies.} p"rB
I. Argemlro de Fi:gueú·edO
pre
Vivaldo Ltma
2 AnU)!o JÚSá
Oscar Passos
PTB
3 Vago
Antôruo (Jarlos
UDN·
1. Damel Krleger
ODN
2. EurICO Rezende
JOsé Cândido
Padre· Calaza,ns
3. João AgrIpino
ODN'
. v·
OD~
4. Mem de Sá
Arnon de Melo
SecretáriQ: OUelal Leglsl8;tlvo, PL-6, J. B ca..stejon ara,.,"""
'ReUnIÕes. Qulntas·fel:ras·j;\S 15.00 horas.

I'arttao,I

Benedicto Vallada.re.

PSD

.SAODE . (5
Titulare.!

Me~,bros)

Partidos

Pedro Ludovtco

Suplentea
Eugênio Barros
Waufredo Gurgel

Pt:)'O

1.

à.s 15,00

hora,.,~

~
. Sigetredo pacheco
PSD
Dix.Huit Rosado IVlce,·Pres.} PTB
1. AntOnlo Juca
1. Dtna:-te Mariz
Lopes da. Costa <PresIdente) ; ODN
1 Raul alub~rti""MIguel Couto
P,=,""P
Seeretl\rlo: AuxUiar Leglslatlvo PL-I0. Eduardo Rui BaroOõ-a

'Reuni

E'$:

Quinta.s~!eira.s

•

•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Sábado 7

--------==------~~===-~~

SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros)
SUP 1enLe5

Tltulares
Pai tIdos
Jose Guwmard
PSD
Vlctonno Frell·e
p~:!)
03car Pa,5SOS
PTB
Silvestre Ferlcles (Vice~r~s.) PTB
IrlDeu Boanhausen
UUN
Zarcaí8.S de Assumpção (pres,) OD~
RaUl GlUberti
PSP

1. RUy

2.
1.

2.
1.

2,
1.

Carneiru
Attíllo Fontana
Dix~Huit Rosado
Vago
Adolpho Franco
Eu'rlco Rezende
Miguel Couto

secretariO: Of!clai Legislat.!vo. J?L-8. Alexandre Pt'aender.
Reuniõt':-'; QUlntas·reml..s às 17.00 horas.

SERViÇO PúBLiCO CIVil (7 Membros)
SUplentes
PaI ndos
1. Victorino FreU'e
LeIte NeLO f Vlce-Pres.)
PdP
P~';O
Slgetredo Pacheco
2. Benedicto Valladares
Pl'B
Silvestre Perlcles 'Pres.)
1. Um undo Leví
Pl"B
2. Antblllo Juca
N elSuO Maruian (licenCíado)
1. Dinarte MarIZ
AntOmo Carlos
VUN
Ui.),N
2. Lopes Costa
PaQI'e Calazans
PL
1. Me rode Sá.
·ADYS10 de Carvalho
Dec'etÁCw: Auxtllar Legislatl';o, PL-9. J. Ney Passos Dantos.
RPun:ões: Quartas~relra.s à.'3 16,00 horas.

I

•

Criada em Virtude do Requer·::n.ento n Y 665-6::1, do Sr, Senad.;r, (J,:,é
El.'mlrio, apl''Ovaao na sessão de lb,je
setembro de 1963,
DeSignada em 19 de setemlJ:ro dI;!

(5 Membros)
José FeJIClano (!>Tes )
Sebastlão Archet
Bezerra Neto
Lmo de Matos
Irioeu Bornhausen rvice-Pt'es,)

PSD
Pd!)
P"lB
P rB

Substitutos

Jefferson de AgUiar
Pilmoo' MuUer
Silvestre PéncJes
Miguel Conto
L Zacarlas de Assumpçâú

1.
2.
1.
2.

UUN

Secl'etár'<l: Oficial LegIslo.t1vo. PL~8 Alexandre PIaender.
Reuniões: Quartâs~felra.s às 16,00 horas.

COMISSõES ESPECIAIS
WilSon Gonçalves -

A) Para Revisão do Projeto quel

define e regula a PROTEçÃO AO DIREITO DO AUTOR

. Artbur VirglUo -

MINISTRATIVA

I

WL.'>úO Gonçalves - P5U.
PoSD,
Slgelredo Pfll:l1ec{j - P:::iU.
An~cnllro de l''.guelrectL _ \:-"1 B
EdmundO Levl - P'I13
Adulph:> Franco - UUN ,
Leite Neto _

1963,

Suplent.es

PSD.
PTU.

Edmunao Levl - PTH
Adolpho Franco _ UDN.
Eurico Rezende l VicePres:ldente)
UDN.

João Agt'lPll1o

DeSignada em

22 de

novmbr<> de

ara o estudo "os efeitos
da INFLAÇÃO E DA POllTICA TRIBUTARIA E CAMBIAL
SôBRE AS EMPRÊSAS PRI-

Prorrogada até 15 de dezembro d.
1963 em Vlrtude do Reguer1mento .nu_

mero 793-62, aprovado em 12 de de-j
zembro de 1962.
Completada em 4- de janeIro de
1963. com a des1gnação dOS Senh,;re.s
Senadores
Vasconcelos Torres
e
Edmund.o LeVl.
Prorrogada até 15 de dezembro ele
·1964 em virtude d.o Requertmento nó~
mero 1,198·63, do Sr. Senador Mene·
zes Pimentel. aprovado em 16 ie Ce~
zembro de 1903.
Metnbros

(7)

-

Partido..s

Gilberto MarlÍlho -- PSD.
Menezes punentel - PSD~
Heribaido VieJra UDN".

MlIton Campos -

UDN.

VasconceJos Torres _ PTB.
Edm LIndo LeVi _ PTB.
Aloysio de Carvalho _ PL.

Bl Para e.studar a situação da

I

VADAS

I
I

L

I

U~~Úo

Leite IVlecPr.) .- PRo
SeCretàrlo:
Auxlllar
Legl.S9.ltlvo
PL-IQ Alexandre Mnrques de Al?U
querque Mel,o.
.
Reunloe" 5's tel111S às 16 nur..,.

I

I

TRANSPORTES
MARiTI.
MOS E FERROVIARIOS
Criada em virtude do Requer:men-

to n~ 752-63. do Sr. Senador J\J~e
Ermirio aprovado na ses:;â.o de 13 de

novemb~ de 1963
Criada em vtrtude do Requertmen- \
o
,
to 0\1 531~63, do Sr Senador Gouvee.j DeSignada em 13 de novem,bro de
Viei!'n, aprovado na selSsão de :.I de 1963.
agOSto de 1963,
Prorrogada até 15 de dezembro de
DeSignada em 8 de agOsto d.e 1963. 1964. em virtude do R,equer1mt!Dto
n? 1 162~63, do Sr, senador JlllJo
Prorrogada em virrude do Requeri- Leite, aprovado em 10 de dezemi:):Q
9
menta 0 1.161, de 1963 do sennor de lQ62.
'
Senador Attílio
Fontana, aprovado
Membras
15) ; - PartIdos
em 10 de. dezembro de 1963.
AttOio
Fontana
- PSD,
Membros 15) - Partidos
Slgefredo pacheco - PSD.
AttiIfo Fontana. - Presldentt
Jose Erm1rl0 _ PTB.
PSD.
Irtneu Bornhausen - UDN.
José Fel1ciano _ (Vice-Pr.)
Júllo LeIte - PR.
PSD.
SeCretário:
AuxIliar
Legi3l tltlVO
José Ermlrlo - Relator - PTB.
PL-1D. Alexa.ndre M. de A. Mello.
Adolpho Franco - UDN.
Aurélio Via.nna. _ PSD,
Secretãria: Oficial
LegislatiVO, G) Para o estudo d~ situação
PL~3, Julieta Ribeiro d06 santOl.

I

CASA DA MOEDA
O) Para estudo das causas que
Criada em virtude do RequerlmeDto n' 561-63. do Sr. Senador Jetferdificultam a PRODUÇÃO
"'0 de AgUIM, aprovadO em 14 d.
AGRO PECUARIA e suas raàgOato de 1963. Designada em 28 d.
",gOsto de 1963,
percussões negativas na ex..
, I

UD~,

-

Pro:,rogada em virtude do .:leque·
A uréiio V HIfina _ PSB
rlmento n ll 1.159-63, do Sr. ScnJ~lor
Josaphat Mannho - ::sem !t'~fn\ia,
Milton Camp~, aprovJdo na sc~á.o
DepUtadOS:
j de 10 de dezembro de 1963.
Gustavo c..:ap.anema IPrf',slden!t-I Memoros .9) - PartIdos
pSD
JOsé !"e!iclano _ PSU.
Aderbal Jurem>! .- PSD.
Attillo Fontana _ P~D.
LaerLe Vle:l'a - UUN .SLlb ot : : L ~(
EugêniO Barros _ P.BD.
pelo eputadO Arn!lIOO N"1 gU (',. d'
Jose Ermlrlo LReiat<JrJ _ t>T3.'
Heitor DIas - UUN,
Bezerra Neto _ PTB.
Doutel de Andmde - PTB
Mt!lo Braga _ PTB
Arnaldo ~eroelra -, ~.:)l',
\
Lopes da costa _ UDN,
Juarez ravora - PlJC'
Milt-on Campoa
(P:-esldente,
_\ Ewaldo Pinto - ,M'I':L

I~OM'SS-ES
-"-:""."'[
\~I"
~
O
~~ ú....

'-,

Criada em virtude do Requerimento
Jo.saphat Marinho - S/legenda.
n~ i80-6:!. do
Sr. Senador Mllton
Secretarlo:
Oflclal
Leguua·~vo,
camp06. aprovado em 20 d.e ]ane:ro PL~6, J. B. Castejon Branco.
I)
<lo 1962.
C) P
-.r.
.
·F) Para estudar a situacão dos
1962

49!

E) Para efetuar o levantamen~( Cri..ada por iniCiativa da Cànv~'tt
to da PRODUÇÃO MINERAL dos Deput>dos nprovada pelO Seu"iu
DO PAiS e estudar os meiosl em 1.12 1963.
.
c3.pazes de possibilitar a
Membros (18) Partidos
.
suu industrializacão
Senadol'e~:

T'lANSPORTES, COMUNICAçõES E OBRAS PÜBllCAS
Partlaos

Março de 1964

--==~-=-------~~~---------nhor Senador S~efredo Pacheco, mero 1 158·63, do Sr. Senador AnoO·
aprovado em 15 de
dezembro C!e UI:) Jucá_ aprovado em 10 de jeze:n.
bro de 1963,
: 1963.
Membl'Os (5) _ Partidos
Membros (5) - Partidos
José Feliciano .:... pSD.
Jose Feliciano - PSD.
Rúy Carneiro - PSD
S:gefl'edo Pacheco iVicePr.J
Ant-õmo Jucá - PTB
PSD
JOSé. ErmItio (presidente) - PTB,! P&dre Calazans - UDN.
JOSaphat Marmho - S le1eI1da,
Lopes da Gosta - l./uN.
Aurelio VIanna f Relatol') - PSD.
Sec,etárlO: . AuxilIar
Legtslat.lvo,
PL-IO. Alexandre Marques de Albu~ H) Para Q estudo das Mens,querque Mello.
gens do Poder Executivo re ..
Reuniôes; 2~s e 4"'s feIras às 14
ferent!'s à REFORMA ADhoras,

I

Titulares

Titulares

(Seção 11)

do CENTRO TÉCNICO DE
AERONAUTICA E DA ESCOlA DE ENGENHARIA DE

AERONÁUTICA, DE S
SÉ DO·" CAMPOS

!

-i

"_':l

O ESTIJOOIH';
PHO.JETOS DE E~1ENDAS A C(}NS'I'ITUI('li.O
PAl~A

Projeto de Emenda à Constituição nC? 4 61

(QUE IlISl1 ()E SOlHa; \'Er\('Ii\U_NTOS I}O& Mi\(HSTl'I\OO~1

Eleita em 27 de junho CJe 19t31
. Prorrogada:

- até 15 de dezembro de lfHl2 fJP o
Requenmento 609 61 a[.f. em 14 :1 ...
dezembro (1e 1961.
- até 15 de dezembro de 1963 :>f' {)
RequerimentQ 71~~6:!, apr em 12 Ul,
zembro de 1962.
- até 15 de dezembro de 19'~4' ,::('!Q
Requerimento 1 138-63; npr em lá If
dezembro de 1963.
Completada em 29 de outub;''('O t!e
1362. 15 de maIO ee 196::i e 23 de arol, ü
de 1983,

Membros (16) -

Partidos

Jefferson de Aguiar - Ptiu.
Lobão da Sllvelra '23 üe IlOrl] c!E

1963) _

PSD.

Ruy Carneiro -~ PSD.
Benedicto valladare6 - PSD,
Wilson Gonçalves 423 de a()~Lj tH

PSD.
DameJ Kru~ger - (].DN,
.Lopes da Costa '29 de outubro de
1962, _ UDN.
Milton CampC\'i 'VICe-Preside .....
JO- Heribaldo Vieira - UDN.
Rlll Palm."a _ UDN
Silvestre Pérlcles 123 de a')rtl de
1963) -

, Prorrogada até 14 de marCo de 1964
~tção
Criada em vIrtude do R-equerimen· 1963)
'(90 dias )em virtude do Requer!men...
to nl;l 768-63, do Sr, Senador I?anre
Bezerra Neto '23 de aoril de lfl-j:H
níimero 1.160 ...63. do Sr. Senador
Crlada em vtrtude do Reque.rimeD- CalazanB, aprovado na sessão j,e 13 1 _ PTB
, ,efterson de Aguiar. aprovado em 1Q to n~ 5&9-63. do Sr. Senador JO:!Ié de novembro de 1963.
Afon~c Celso - PTB.
e d.ezembro de 1963.
.,'~
Er!?irio. aprovado na sessão de ~ de
Designada em 13 de n"o mbr,) de
Nogueira da Gama -- pTB,
.M b
(7)
Par.t1d
~-- agosto de 1963.
1
ve
Barros Ca.:-Valho _ p'j 1.;;
'em rOO
. OS
'J.f~
::Designada. em 22 de agOSto de 1963. 963.
AloySio de Carvalh:> tPl"e:jl,teht~)
; J'efferson de Agul~r <.!:!S2~~!e Prorrogada por 1 ano, em \'1rtude
Prorrogada até 15 de dezem~t'o de _ PL.
PSD.
- " , do Requel'1mento nV 1,197-63 do se..1964 em virtude do Requerimento oú.
Mem de Sá. - PL.

t

~

,

•
J)

496

(Seção li).

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

.

Sábado 7

Projeto de Emenda à Cons- L) Projeto de. Emenda à. cons-] - até 15 de dezembro de 1964. pelo \
tit,uição n9 9/61
. ~~inb~o14~;~96:.provado em =0 de
tituição n 9 7/61

(QUE DISPõE SõBRE AS MATIl- lQUE ~IODIFICA
RIAS DA COMPETftNCIA PRlVA- DISCRIMINAÇÃO
TIVA DO SENADO, INCLUrNDO.
,

O REGIME DE
Completada em 29 de outu!>,o <1e
DAS RE~'DAS) \1962. 23 de abril de 1963 e 22 r!.e ju.:.
. lho de 1963'.

Menezes

PImentel -

PSD.

; ~k

~i;~~~ld~~l:;a Vi~~:r~ident~~~
UDN.
Eur. ico Rezende (23 de ab11 Ide
19631 - Relator - UDN;

AS DE PROPOR A EXONER&ÇAO
EleIta em 20 de novembro de 1961.
.
SIlvestre Péricles (23 de abril de
DOS C,iIEFES DE MISSÃO n'lProrrogada:
.
Membros - Partidos
196-3) - Presidente _ PTB.
PLOl\'lA'l'ICA
PERMANENTE
E
Jefferson de Aguiar - PSD.
Nogueira ~ Gama - PTB.
APROVAR O ESTABELEClIdEN- até 15 de dezembro de 1962. pelo
Bal"::'os Carvalho - PTB.
"
TO O aOM1:'lJ.\'::i&NTO E O RB}\· Requenmento 60j-61 a1J:"Ovado em 14
WilSon Gonçàlves (23 de abril' de
Aloysio de Carvalho - PL',
'
'l'Al\iElifTO Di: Rii;:[.J-'lÇOES DJ- 'de dezembro dt)-1961;
1963) - PSu,
Lmo de Matos - PTN,
Yi.C.\lIlTíC.t.& CO::.4 ZAtSES 11:8· . - até 15 de dezemilro de 1963-\ pelo
Ruy CarnEcsO - PSD.
- João. Agripino (23 de abril de 1963)'
'I'.:tb:JGZ14C~}.
-aequ~rlInento 782-&2 aprovado em 12
Lobito da Silvelra - PSD.
- ODN,
'
'e de'embro
de 1962'• .
GJldo M' lldin (29- de outu!Jro de
.
O
·
'A
1
.'"'
~ ..
.[.
Darlle1
Kriwe
....
UDN.
t
b
d
Elel t a em 4 e ou u r alfe 961.
_ até 15 de dezembro de 1964. pelo 1964.\ - p;:.O-,
r
- "Prorrogada:
Requenment-o 1 141-63 aproyado em
Mllt-Qn campos - UDN.
- at~ 15 de ~ezembro. de 1962 pelo 1(: de de-zembro- 'de 1963:
Hel'fbaido Vlelra - UDN.
Requenmento 3v1-61. apr. em 14 de i
. 'Membros ~r6) _ partidos
Lopes -tia Costa - UDN.
G) Projeto de Emend.a à Cons- '
dczt'mbr~ de 1961:
~'
Jefferson de AgUiar 123, de ab-rIl
Joào AS'r~jino 123 de abril de 1963)
tituição n q 3/62
. - até 15 de dezembro de 1903 pelO de 19_63) _ PSD.
- UDN
,
Req. 1.139-63, apr. em 10 de dezem..
Mertezes pl!llentel' _ PSD.
Eunco Rezende t23 de ab..'1.r de lAUTORIZA O T!'JBUNAL .SUPEmO.R ELElTORP..L A nxAR DAbr~ de 1963"
Filint-o Muller _ PSD.
'1963) - ODN.
.
TA PARA ll. REALiZAÇãO DO
completada em 29 de outubro de
GUldo Mondin (29 de outub-"o de
Silvestre Pericle~ (23 de. abril de
PLEBISCITO
PREVISTO
NA
1962 e 24 de' ab-:U de 1962.
1062J __ PSD.
.
1963) - P'TB.
EDENDA CONSTITUCIONAL N"
Ruy CarneIro (23 de abril de 1963
Nogueira da Gama - PTB.
Membros··f_16) .;.. Partidos
4.':'" ATO ADICIONAL).
Menezers pimentel _ PSD.
- PSD.
Barros Carvalho - PTB.
Eleita
em
10
de
Julho
de
1962,
Wllson Gonçalves \23 de abril de
Damel Krieger "(Relator) - - U"DN.
AloySio de Carvalho - PL.
19631 _ presidente _ PSD.
Eunco Rezende (23 de aDrll de
Mlguel CCULo - PSP.
prol'ogação:
Lobão da Silveira _ PSD.
1963) !.- crDN.
Cattete PmheIro 123, de abr1l de
-até
15 de dezembro de 1963 pelo
Ruy. Carneiro 123 de abnl de 19b3J
Milton Campos - UDN.
19631 - P'IN.
__ PSD.
'
Heribaldo Vieira - UDN.
..Requenmento 787-62. aprovado em 12
GUldo Mondin. ' .. ' de outu!:lrQ de
RU1 Palmeirà -UDl"i.
1064) _ PSD.
'Amaury Sllva - 23 de ab.ril de. O) Projeto de Emenda à Cons- de_de:("mf:od~edi::!br de 196410
,
tituição n 9 1/62
~ Req1..lerimento 1.146. aporovadO eni10
Eurico Rezende [ ~23 de abru de 1963) - PTE.,
de de;.:embro de 1963.
.
19-63) - UDN.· .
Barros Carvalho - PTB.
(OBRIGATORIEDADE DE CONCURCompl~tada
em 23 de ab"U <I
Damel Kneger - UDN.
. A~gemlTo de F'lguelfedo - PTB.
.
SO
PARA
INVESTIDURA
E~I
1963.
.
,
.
8
MilWn Camp~:Js
(V,ce·Presldeme)
Bezerra Neto 123 de abril de i963
CARGO INWIAL DE CARREIRA
Membroo _ PartIdos .
_ UDN.
. _ PTB.
E PROlBlÇAO DE NOMEAÇÕES
Hanoaldú VieIra _ UON.
Aloysio de Càrvalho - PL.
INTERINASl.
Jefferson de Aguiar - PS. '
Lopes da Costa - UUN.
Uno de Matos - PN.
EleIta em lQ de maIo de 1962.
19J~!lS~ P~.;.çalves (23 de abri}" .de
. Silvestre Peneles ........ ) _ P'l'B
V ivaldo Lima - PTB.
Prorrugàda:
.
Ruy CarneU'o - PSD
. Amaury Silva ~24 de abril de !.96iJJ M) Projeto de Emenda à COIlS- até lá de dezemb:-o de 19t12. pela
Lobão da Silveira _ PSD
Req
785·62
aprovada
em
12
de.
deMenezes
pjmenteJ _ PSÔ
- PTB.
tituiÇ~o n9 10/61
Vaga do ~nador PInto FerreIra
zembro de 1962.
Leite Neto f23 de abriL de i963) _
(2.1 de a.brll de 19'o3J - ReIH~Of ,APLICAÇãO DAS ~.COTAS DE IM- até 15 de dezelllbro de 1963 pelo PSD.
P1'B.
'I
POSTOS, DESTINADAS AOS &IU" Req 1.14'i,:,úiL aprovado em 10 de de.
Milton Campos - UDN.
Aloysio de Cúvalho - PL.
NlCIPIOS).
Ziembro de 1963,
H~ribaldo V-ieira UDN.
Lino de Matos (.:-- PTN"
Eleita em 28 de dezembro de 19a2.
completada em 23 de abrU de- 1963.
João Agripino (23 de abril de 1963)'
Prorogada:,
- UDN.
"
Membros - P!U'udos
Eurico Rezende (23 d
K) Projeto de Emenda à Cons- - até. 15 de, dezembro de 1!}63 t)elo Jefferson de Aguiar _ PSD.
1963) _ UDN.
e aorlI de.
Reg. 783·63 aprovado em 12 de (1e~
WillSon U.:Iuçalves -\23 de abril de
Daniel Krleger _ OON.
tituição ,,9 8/61.
zembro de 1962.
1963> - PSD.
Silvestre Péricle.,. (2a de àbril de'
(SOBRE EXONERAÇãO, POR PRORuy Ca.rne!ro - PS.
1963) _ PTB.
- até 15 de dezembro de 1964 pp.lo
POSTA DO SENADO. DE t;BEFE
Menezes punen\.e1 - ' p.SD.
Nogueira da Gama - PTB.
Req.
1.142-63 aprovadO em 10 de ou·
DE ~nSSãO DIPLOMATICA DE tubro de 1963,Milton Campos - 'ODN.
Barros carvalho - PTB".
'
CARA TER PERMANENTE).'
HeribaJdo VIeira - UDN.
. Mem de Sá· - PL.
complettau'em 30 de março de
Eurico . Rezende 123 de abril de
Aarão ~telDbrucb _ MTR.
Eleita em 5 de outubro de 1961.
1962, 29 d outubro de 1962 e 3 de 1963).- UDN.
.
_~_
Prorrogada:
abril de 1 3.
."
. _ até 15 de dezembro de 1962, !)ela
Membros 116) - Pa"rtldoa
João
AgrIpino
.23
de
abril
de
1263
R)
ProJ'eto
de
E~enda à ConsReque:-imento 608~61. aprovado em 14
Jefferson de AgUIar _ ?SD.
- Vlce·Pr~;dente .- UDN.
9
dtt janeiro de 1961;
Darue1 Krteger _ UDN.
tituição n 5/62
WIlson Gonçalves \ 23 ~ a.bril de
- até 15 de Janeiro de 1963. Pf'Jo 19631 - psn.
Silvestre Perlcles (23 de abrIl de 1 (DISPõE SfiBRE A ENTREGA AOS
Requerimento 781-62. aprova.do em J:li
196.3) _ PTa.
MUNlCíPIO& DE 30% DA ARRERuy I Carneiro _ PSO.
de dezembro de 1962;
CADAÇAO DOS ESTADOS QUANLobão da Silveira - psp,
- até 15 de dezémbro de 1964. pelO
Nogueira
da Gama _ PTB.
DO EXCEDER AS RENDAS MU~
GUido Mondln \29 de outubro de
Requerimento 1.140-63 ,aprovado em
BaITOS CarvRJho - PTB.
NICIPAlS) •
,.
1962) - PSD.
10 de aezembl'o de .1963.
Aloysio -de Carvalho - PL.
OOmpletada" em- 30 de márça de
de
.
~leita
em 13 de setembro de !9tl2.~
Miltôn Canfpos - UDN.
Auréllo
Vianna t23 de abril
1962. ~9 de ol.lliubro de 19ti2. a'J de
Heribaldo Vieira - unS.
1963) - aelator - PSB.
Prorrogada:
.1 1,
abril de 1963.
Lopes da COSta - QDN.
até
15
ele
.dezembro
de
]963
pelo
Membros, fI6) _ Partidos
João Agrlpmô \23 de abril de 1963)
P) Projeto de Emenda à Cons- RequerImento n' 1.147-.3 aprovado
- UDN.
Menezes Pimentel - PSO.
't .
'o 2 '62
' . ' em 12 de dezembro de 1962;
Ruy Carnelro ~23 de Itb:'ll de 19'J3)
t I Ulçao n· J .
Eurico Rezendo 123 de abril ele
,
_ até UI <1e dezembro de 1964 peJo
- ' PresJdente - ~SD.
1063' - UDN.
.
IINSTITUl NOVA D1SCRIMINA Ç iiO RelIuer1me.nto 1.147:-6 3aprovado fIl\
~ Lobão da 'Silveml _. PSD.
Silvestre Pérícles (23 de abril de
DE-' RENn,<\.8 EM FAVOR DOS ~U de dezembro de 1963.
'Jefferson de Aguiar 123 de llbril àe 1963)
_ PTB.
..lUUNrCiPIO&)..
com.pletd~. em '23 de abril de 1963 ..
1963) - PSD.
.
•
Membros - Partld0.5
GUido Mondtn c2!1 de Outubro de
oNguet,ra da Gama - PTS.
Ele1ta em 23 de maIo de 1962.
Jeft-ersoD de Aguiar _ PSD
19621 _ PSD.·
Barros CarvalIo - PTB.
prOITogaç::.w:"'
.
Ruy Carnera - PSD.
•
Dame: Krleger _ ÓDN.
Josaphat Marinho 123 de abril de
- até 15 de dezembro de 1963 pelo
Lobão da S~era - pSD.
I!:urleo
Rezende ~23 de ebrll de 1963) _ S. leg.
Requcrlment.o 781i-62. aprovado Ctn 12
Wilson Gonçalves 123 de abrU 46
1963' - UDN.
Al0ys10 de Cárvalho -. PL
de dezembro de 1962:
19631 - PSO.
.
MIlton Gampos - UDN.
Llno de Matos - FTN.
_ até 15 de dezembro de 1964 'V'lo
6eitç" Neto 123 4- 63. - PSD.·
Herib!1ldo Vieira ~ Vice· Pre.91de!lte>
Requenmento J.14b,·a3 aprovado em
Menezes Pimentel - -Presidente,- UDN.
10 o..e dezembro de 1963.
Milton"Campos - UDN.
r
Lopes da Costa - UDN.
N)
Projeto
de
Emenda
à
ConsCOmplet.ada
em
23
de
a.bril
de
Heribaldo
Vieira - UON.
.
Vaga do Senador PlDto Fe:'1'elra
1963.
Iosaphat
Marinho
123
4_,-6-3)
__
tituição n 9 11/61
(23 de abrtl de 1962 - Helat..or Vlce·Presldenté - UDN.
'
PTH
.
Membros _ Pa.rtldos .
Den:eJ Krieger UDN.
ICRIAÇAO DE NOVOS
Bezerra. Neto 123 de abri] de 1963)
Jefferson de Aguiar - ' PSD.
Vaga., do Senhor Pinto Ferreira.
l\1UNICiPIOS~
- P'l'B.
Wilson Gonçalves -123 de a.tJo:11 de
Eurico Rezende 123.4.63) _ UDN
Amaur-y Silva 123 de abril de 1963)
1963) - PSD.
·(2~.4 63)
_ PTB.
.
E:eita. em 28 de marÇ(l ele 1962.
Prorrogação:
.
Ruy Carneiro _ PSD.
- P'1'B
Noguétra' da Gama _ PTB.
Vivald.o Llma _ PTB,
- até- 15 de dezembro de 1963 Delo
Ülbã-O da Si! verra -- PSD.
. Barros Carvalho - PTB.
Alovsio de CaJ'vaiho - ·PL
Req" 7~4.62 ~pr()~ad\l ett'- 12 de •••
Leite Neto --123 de abrtl de 19~3)
Mem de.., Sá - PL
zembro de 19{12.
•
Lino de lV1at.os -,..-~.
PSD.
Migljel Couto (23.4 6'3) . " - PSP'l

I
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(Seção 11)
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S) Projeto de Emenda à Cons-\
tituicão 11 9 6/62
.

I

\AUMÚ<TA PARA QUATRO O SI).
MERO

DE

REPRESEN'1'AN1·ro;

DOS ESTADOS E DO DISTRITO \
FEDERAL NO SENADO).
Eleita em 139.62
Prorrogada:
- ate 15,12 63 pelo Requerimento
790-62. aprovado em 12.12.62;
- até 15 12 64 pelo' Requenmento
1.148~63, aprovado em 16.12 63.
Completada. em 23A.63.
Membros - -Partidos
Jefferson - de Aguiar _ PSD
Ruy Carneiro· _ PSD
Lobão da Silve1rá _ Relator
PSD
Wllson Gonçalves
(23 4 63) _
P:SD
Menezes Plmentel _ PSD
MilLon campos -UDN
. Heribaldo Vieira _ UDN
Josaphat Marinho _ l23 4 63) _
UDN
, Daniel Krleger _ UDN
Etu'lco Rezende - t.,23.4 63) _ Vice·Pre.oJ.dente _ UDN
•.. Vaga do Sentldor PInto Ferreiro.
(23 4 631 - Presidente _ PTB
Nogueira d ll Gama. _ PTB
Barros Carvalho _ PTB
Mem 'de Sá - PL
JúUo Leite (23 4.63) - PR

497

SUvestl'e Pericles - PTB
Y) Projeto de Emenda à Cons· 1 Bezerra Neto - PTB
Argemiro de Figue!l'edo - PTB
Edmundo Levi - PTB
tituição 11 9 5/63
Eurico Rezende (23 4.63') _ UDN
ArgemirQ Ftgueiredo ~ PTB
Milton campos UDN
Melo Braga - PTB
.
{DISPõE
SõBRE
O
ll\lPOSTO
IJE
Daniel Kneger - UDN
Euric(. Rezende (23.4,"-631 - UDN
,rENDAS E CONSIGNAÇOES
Josaphat Marinho - Sem Legenda
Aloysio de Carvalho UDN
Aloysio de Carvalho - PL
Des:gnada em 31 5 63
Afonso Armos ...... UDN
Josaphat Marinho - Relator
_
Prorrogada até'- 15 12.64 pelo Re- Sem Legenda.
V.) Projeto de Emenda à Cons- querimento
numero 1.154-63, aproAurélio V·ianna - PTB
vado em 10 12.63
tituição n Q ?/63
Júlio Leite _ PR
Membros
_
partido.;
(DHI'EITO IJE PROPRIEDADE)

I

De.s·~nados

em 234.63

prorrogada:
- até 15 12 64 pejo Reque"ruuento
1.151-63. aprovado em 1012.63.
Membros - Partidos
Jefferson de AgUiar - PSD
Ruy Carneiro - PresIdente - PSD
Lobão da Silveira - PSD
Wilson Gonç.alVes - PSD
Menezes Pimentel - PSD
Heribaldo Vieir~ - Vlce-presiden·
te
PSD
Amaury Silva - PTB
Bezerra Neto - PTB
_. _.. Vag3. de Senador Pin~o() Ferreira - ?TE
Silvestre Pericles - PTB
Artur V1rgUlo - PTN
EurICO Rezende' (23 4 63) - UDN
Milton campos -- Relator _ UDN
João Agriptno - UDN
Josaphat Marinho - Sem Legenda
Aloysio de Carvalho - PL

1
I

I

T) Projeto de Emenda à Cons·
tituição n9 7/62

Março de 1964

-----==_-=ar

W) Projeto de Emenda à Constituição. nQ 3/63 .

Jefferson de Aguiar - PSD
RUy Carneiro - PSD
Lobão da Silveira - PS:C
Wilson Gonçalves _ PSD
Menezes Plment.eJ - PSD
Leit.e NetO - PSD
Amaury SilVR - ?TE
Bezerra Neto - PTB
...
vaga do Senador Humberto
Neder - PTB
Argemiro de FigueIredo
PTB
Eurico Rezende - UDN
Milton Campos - UDN
Daniel Kr1eger _ ODN
AloYS10 de CarvaIbo - PL
Josaphat. Mari~- Se mLegenda

COMISSõES
P ARLAl\lENTARES
INQUÉRITO
CRIAIlAS
ART.

ACORDO

CO~I

I

-O

53 DA COSSTITUIÇAO K

O ,\RT. 149, ALíNEA A, DO 1,E-

'GIMENTO

I

I~TERNO.

1;;t) Para apurar a aquisição,

.pelo Covêrno Federal, dos
acêrvos de concessionánas

de s€-rviços públicos e a
importação de chapas de
aço para a Cia Siderúr·

I

Z) Projeto de Emenda à Constituição n9 6/63
(INELEGIBILIDADE)
Designada em 2.10.63
Prorrogado até 15 12.64 pelo ·LVe·
querimento número 1.156-63, aprovado em 10 12.63.
Membros - partidos
Jefferson de Aguiar - PSD
Ruy CarneIro - PSD
Wtlson Gonçalves._ PSD
' JOSé Feliciano - PSD
walfredo Gurgel _ PSD
Argemiro de Figueiredo ...... ?TE
Bezerra Neto - ?TB
Silvestre Péricles - ?TE'
Edmundo Levl - PITB
Eurtco Rezende - UDN
MIlton Campos _ UDN
. Aloysio de carvalho - ODN
Afonso Arinos _ UDN
Josaphat Marinho _ Sem Legenda
Raul GiuberU - PSP
José LeIte - PR

DE

DE

,.

cl'ia;~C:~l~a~:~~::~o

número .11.
de 1963. aSS1nada pelo Senhor NelM)n
Maculan e mais 28 senhores Ser.a ...
dores lapresentada em 30 de mdlL c.s
1963) .
Designada em 31 de maio de 1963
_ Prazo _ 12Q dias, até 28 de setembro de 1963.
ProITogadá:
_ Por mais 120 dias. em vl!'tude
da aprovação do Requerlmento() no.·
mero 656·63. do Senhor Senador JoãO
Agripino, Da sessão de 18 de se em ...
bro de 1963 (21 boras).
I
_ por mais um ano ,em virt'lde de.·
aprovação do Requerimento nÚ;bp,·:)
1. 173 63. do Senhor Senador LeU e
Net.o, na sessão de 12 de dezembro
•
de 1963.
Membros - partidos
Jefferson de Aguia.r - PSD
Leite Neto (Presidente) - PSD
NelSOn Maculan - PTB
João Agripino I Relaton - UDN
JOSaphat wrinho - Sem· Leg,nd.

!DISPÓE SOBRE A ADMINISTRAÇAO DO DISTRITO FEDERAL E
MATERlA
DA
COMPET/;:NCIA
PRIVATIVA DO SENADO!.
g
Destgnada em 2 5 63
Prorrogada até 15 12 64 pelo Requerimento 1.152 .. 63. aprovado em 10
EleIta em 6.12.62.
de dezembro de 1963.
prorrogada;
Membros - partidos
- at.é 15 12 63 pelo Requerijnento
JetfersQ.n de AguIar - PSD
"191-62. aprovado em 12,12 62;
RuY Càrnelro - PSD
- até 15 12,64 pelo Requerlmento
Lobão da Silveira - PSD
1.149.63 1 aprovada em 10.12 63.
Wilson GonçaJve. - PSD
Completada em 23,4,63.
Menezes Pimentel _ PSD
LeIte Neto - PSD
.Membros .- partidos
Z-1 Projeto de .Emenda à
Amaury Silva - PTB
Jefferson de AgUla.r _ fl8D
Bezerra Net<> - PTB
RUy CarneIro - ~SD
. Constituição n 9 7/63
12~) Para apurar fatos aponta.•. Vaga do- senador Pinto Ferreira
Pedro LudovlcQ - PSD
..,. PTB
(TRANSFF.RtNCIA
PARA
A
REdos da tribuna do Senado
Wilson Gonçalves l23 4 63)
..• Vaga do Senador Eduardo oa·
SERVA DO J\f1LITAR DA· ATIVA
PSP
QUE SE CANDIDATAR A CARGO
e outros, relaCionados com
talão IVtce-:Presldente)· - PTB
"- 'Benedito Valladares - PSD
..• Vaga dó Senador .Edua-rdo A3ELETIVO).
irregularidades graves e
Menezes Pimentel _ PSD
sma.r _ PTB
Designada em 2,1Q 63
corrupção no Departamen . .
.MiltOn campos· - UDN
EurIco Rezende Prp' 1c~lte
Prorrogada até 15,12.64 pelo ReHerlbaldo Vleira - UDN
Milton Campos - ODN
quer1mento nú,mero 1.156.63. aprovato de Correios e T.elégrafo9
EUrico Rezende (23.4.63) _ UDN'
Daniel Krleger - UDN
do em 10 12 63
Daniel Krieger _ UDN
Aloysio de Carvalho - PL
CrIada pela Resolução n(}mero 33
Membros
_
partidos
João Agripino (23.4 63) - UDN
Josapha- t Marinho _ Relator
de 1963, aSSinada pelo Senhor JefJefferson de Aguiar - PSr:
Amaury Silva 123 4 63) - PTB
Sem Legenda,
ferson de Aguiar e mais 33 Senhores·
RUy
carneiro
_
PSD
1i.Qguetra da GaJOs _ PTB
Senadores (apresentada na sessão da
Bãrrbs carvalho _ PTB
Wilson Gonçalves - PSD
30 de outubro de 1963).
,J
X) Projeto de Emenda à Cons. JOSé
Feliciano _ PSD
Mem de Sá - PL
9
Pra.zo
at.é
o
fim
da
sessão
leg!sWalfredQ
Gurgel
PSD
Raul GiubertI - PSP
tituição n 4.'63
1a~va d~ 1963,
Argem1ro de Figueiredo - PTB
(CONCEDE IMUNIDAPES AOS
Bezerra N e'() - PTB
U) Projeto de Emenda· à C·ons.
Prorrogação por 90 dias (a tê 15 da
VEREADORES!
Sllvestre Pértcles - PTB
março de 1964) em virtude do Retituição n9 1/63
Edmundo
LeVi
PTB
Designada em 20 5 63
querimento númerO 1.163-63 do SeEurico Rezende - UDN
nhor
Senador
Wilson
Gonçalves
(TRABALHO PE MULH~RES E ~IE·
Prorrogaóa até 15 12 64 peto ReMilton Campos - UDN
NORES E TRABALHO EM IN- querimento numero 1 153-63, aprova.
aprovado na sessão de 10 de dezemAloysio de carvalho _ PL
DUS1RIAS INSALUBRES).
bro de 1963 (2r. 3Q) .
do em 10 12.63.
Afonso Arlnas - UDN
Designação em 6 de dezembro dt
Designada em 23 4.63
Membros ._ Partidos
Josaphat Marinho - sem Legenda 1963.
Jefferson de Aguial' -_ PSD
Júlio Leite - PR
Membros (11) - Partidos
Prorrogada até 15 12 64 pelo· ReQuerimento 1.150-63. aprovado em 10
Jefferson de Aguiar - PSD
RUy Carneiro - rSD
.Z 2
•
OI
Lobão da SUvelr. _ P5D
Projeto de Emenda .'
Leite Neto - PSD
de dezembro de 1963.
AbtUlo Fontana - PSD
Wilson Gonçalves - PSD
I
Constituição n9 8/63
Membrós - partidos
W1lson Gonçalves - Presidente _
Menezes Pimentel - PSD
1
LeIte
Neto
_
PSD
(AUTONOMIA
DOS
MUNICíPIOS)
pSD
j
Jefferson de Aguiar - PSD
Artur VlrgDIo - PTB
'(
Ruy Carneiro - PSD
Ama.ury Sllva - PTB
eslgnada. em 22.10_63
Bezerra Neto 18.11.63 - Vice-Prej
Lobâo da SlIveira - 'PSD
Bezerra Neto - PTB
.
... Vaga do senador Ploto Ferreira
Prorrogada até 15.1264 pelo Re· s!dente _ PTB
. WUSOD Gonçalves Rela.·ar
Mello Braga _ PTB
_ PTB
querimenro nllmerO 1.157~63. a.provaPSD
João AgrIpIno _ UDN
Silvestre' Pérlcle.s _ PTB
do em 1().12 63. .
Menezes Pimentel _ PSD
Adalberto Sena _ PTB
Membros - Partidos
O_oleI Kr1eger - UDJI
•
Leite Net.o _ PSD
EUrIco Rezende (23.4 63!
UDI(
Eurico Rezende (23 4 6~)
-'>N
Jefferson de Aguiar - PSD
Amaury Silva - PTB
Aurélio VIanna - PSB
.
.t1
Be:zerrl'l Neto _ Vlce-PreBldent-e
Mllton Campos - UDN
RUy carneiro PSO
JoAo Agripino _ UON
Wtl.sOI1 GonQalves - psr
SecretárIo:
Aux11lar
Leglslat.1vo,'1
PTB
AloySIO
de
Carvalho
_
PL
Jos~
P·r!jrlaDo
PSD
Vaga ~ .. D ....... """',. Pinta F'erretra.
PL-9. J, Ney P ....os D.nta&.
_PTB
Jos.anhat Morlnho - Sem Le.enda
Lobl<> Ga, S!lvelra - P5D
Reuniões: . , .~ ••.•••••• f • '. '--1, •• "~!'i j
(REVOGA A EMENDA CONSTlTU·
CIONAL N° 4, QUE INSTITUIU O
SISTEMA
PARLAMENTAR
DE
GOvtR1>O E O ART. 61 'DA <':ONSTITUIÇ,\O' FEDERAL, DE 18 DE
SETE~mRO DE 1946).
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEçAO II

A~O

XIX _

X.o 4.9'

CAPITAL Ff<:DEflt\L

SEGU~DA-r':IRA,

D DE )IARÇO DE 19"

SENADO FEDERAL
SESSÃO nE ENCERRAMEN'l'ODA 1" SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, DA 5' LEGISLATURA]
ATA DA 24~ SE$SÃO, EM 8 DE.' ~espost" a
MARCO DE 1964
1) Do Sr,

pedido, de InlOl'maçõw ,l"~ a, S, EX." tl'allSluitindo selli! do sul do mc'..l Estado, No inicio do
MiniStro da Educação e jas;.deClmentc., pelO SCU ge.to carl. mêl-i, q.u;:l.ndo ret.ornava de Tel'e8-~.na.-,

CU] tura
! do.. o.
Aviso nO. 325. de 3 de março _ COm I ACOl1~ece entretanto, qUJ;l. há um
ANDRADE.
referência ao Raquel'Ímento n'1 545-61 ano, fOl f~ito êste pedido; Por várias
,
do Sr. Senauor Gilberto MtlTin,ho.
vêze.s procu.rei O Sr. Dirt'tol' do De..
Àb 11 llDra;; a.cha.m-se presen2) Do Sr. Ministro da Fazenda, _\partamenw de Obras e SanOOluento,
te-") o,." Sr;). SenadQ,e;,;
(A~isos de 4 de março),
deiJtei até, no Rio de Janeiro, um se ..
Ad.Jlberto Sena
I NO ~"'(;2 com referênCia ao c.retário pata. se ~nt.ellder com S.
"Vi"aWo Lima
Reqllerul!-ento n9 1.110*63, do Sr. Exfl. e, até hOje. o Po.VO de minha
E lmur'i0 Lev:,'
Jos" Ka1raln;
terl'R aInda. não recebeu um real pa...
At .1\ I': VirCí:io
I\~. GB~.43 -; com referêncla ao Re- ra minorar a de.301eção do:s Que 'fica ..
Ca-t'1"(e Pmlli,..H()
qU~llm~to n· 1.090-63, do Sr. Se- ram, sem cnsa. 0.0 l'elcnlco Agora !loS
!..olmo ca Silve.r'
nl ar sear Passo$.,
noV2:.<; Ch'lV9.'1 ~heg!.H'am,~ ~ cC'm e1:ts
seJa,;):lI?,o A1"dlC!l·
O SR, P:!1!:SlDEN'I"E:
nova COla·midade !lE;solou lUeu Estado
J.;aquim Parcnt.e
Os rios P9,rnníba. (' GU!"9:ueia, inun,< r pochc'O
. E,::;tá finda <
n_ leitu"'" do E"ped,'en", d
, "
•
Sio-e! l'e ....
>-·H
,..
~
:?fam todo o sul do Piau. todos Q,':
WllEDtl Ginralvl..'s
H~ Ol'aclol'es il'llicritos,
rl)Qs,dos fel'a-ID d;,sl'tufr1o,~, M n'!ora
"ar'l"
,"',m :'l, pala na o nobre Sen,"or
"..
.. a.s
D 'illa.n... ~ ~~...
Sl~erredo Pacheco,
lU
quando
estnvam "fruhfj(,Clndo
pnESJDÉ:"tC1A DO SR.

~IOUn.A

I

,vaHn~do Gmgcl

João Aç,l'ipino
e,II'1 ~ Ca.rvalh()
Erm~1'Ío de Nlorac:l
HerioalUc Vieira
Leit,c NC:tc
Alv,:,';,,!.o· de Ca!VRlboQ
Jo",J.:)ll.'t~; Marinho
Jeff~mon de Aguil.\1
Aurelio Vla~ina
Benedito Valla+d;U'CS
Nogveil"H. da Gama.
~-101.\ra Andrade
Moura Audrade
José l"f.'EGtano

~~~é!,Qt'e~t~à~~?co
Filin1..o Düller
MeUo erf<g8.

AtíIlQ Fontana
Mel1l (ti-! Sá

(30)
O BR, PRESIDEN'"fE:
A lü..t.:'l. de> pNseuça flCltSa o COlb~
oarecimento de 30 Srs, senadores.
- a,'elldo número legal. declaro abel'H
t
t. a seSsão. Vai ser lida. a. a-.fI"
O Sr. 2\'1 secretál'10 pt:oced~' à
leitma da ate. çla see...<;ão a-ntenQr
que é sem debate aprovG.da.
O Sr,
guinte

l° Secret.ár!o lê o 3e-

ExrEDJE~TE
onulO _ Nr) _03, de 5 de março
do Sr Prlmelro SeCletário da Oà.ml3,ra. d·~ DiSputados Encaminha
novos autógrafos, em substitnição aOIl
anteriores. do ProJeto de Lei que estatui. nOTItlUS gC'ra.is de direito finanCéir" rX\l'à. ehlboraçuo e con.t,l:~lc do:
-otcamento_" e !;)R1HllÇOS da U:l11S,O: do."l
E,t;iado3, dOi> MuuicfpioS e do o:str,l.
to Federal.
'.

.

O SR . .s~GEFHEDO P . \OHECO:

r'aJltaçêes. Por último, o Hoio Parna~
fua. alagou tôdas as c1c1ade::t,' s6 em

T
. (!'ora uma comu11.icação, sem reM
erczina, mil e em:nhentas C'lsas fov.s«o do Olo,dOr) _ Sr, Presidente e raro im'ndad3s. F. Rpe.<.rtr clt' as !Í9;U3S

Srs, Senadores, pel'mita-nl-me que, jo ri.o terem bnheado, seuoS cfeitns se
ao apa~al' das luz(!.\) desta c(nvoca. f~z(!m sentir: C""?_1 dE'\trui1as. fi m:..
çã.(Y(-'xtrllOrd111árla sela intérprete dos ~élia e a fome drmi!l3:lr1a e as d.oenl1!{)Ulentos angustiantes pol' qUe está ça<; rondando vários ,1:lres,
_pn...<:.sando o meu Estado
Telegramas têm Sido pasffido5 ao
. . Em 1963, no inverno c~piO:::o que U~ ~.r" Pl'eBidente da RE'pliblicll e a v,ávem",,,,, rsronde."I foram os prejuízos tlas autorIdades. O s.ena4or JoaQullU
dfWido 6.5 chuvas abundant.es qne caiM Iparente OCUPOU a tnlmna.. co~nunt ..
I'am sóbre m:nha cidade, Oampo' C~nd? li. Dec,rrênc'a.. e pNTIndo provi ..
.MatGt; mais da cetn casas r\t~"!'m d('ncl~''i. E, at.é l~oJe. só há sllên!=!to
iust.nrnente aquelaS dos pobres ~·qu.:!' f'~ tor~? do SOf!lmely..o dos p:~uien.
com p;trco.'1 l'ecurso..'i, nã,o podi~m le: fi~s, Se:R que n~o ~Xlst.p ~r~-~ao p;tvantal' OS alicerces para sua cO tru- ra:- sentir e sO(lorrel' o sf>f1'1mf.!nto rl~
cão, _t~te fato leve1 ;lO CCtl'Jl.eD~ent,c,) ~U1~a. tOl-'~~? Si'rá que o.s grit.o.<; de
do Sr. t:'re.:.idante da Rf'públlca com ~.1J.,.UStl~ n.ao Ct10ontl'am ~co f!nt,re ():':
prCl ... a..~ !oto~rãficas daquela dc.\Ol • le_<;pcn.'w.ve:,o:;, pelo. st\.lvaçao <:lo .P~ovo
e s. ~~a: foi sensfvel -a.o meu pe~Úd6 pelo ctum.Pl'lm;nt,(' l"d3: Oon.<;t.-Jtulçao:
e dSJ;el'nnnou que 110 Pfllác~() do PlaOO.'L~na ~s, Pd~Sldent-G de .lev,U'
nalto 5e lnve.sj,i!{a.sse uma das repar. ÇI '" sua Exci?lenCla, o. Se~)hor Pl'€.EaQCu.
tições OUe pudesse atender ,wHel
i~ L João .G:lLl1.a.rt, o recla.mo, o pe--did.a
t'Jaç"o,. a S
e ,a anv;ustIa POr que pas"U o ppvo d:::
U
ullnha t
M.as há meses não CO'l~
O Sr. Diretor do Departamento de .. L ' -e-rr~.
Obras e Saneamento
~ont
t SIgO falar com Sua EX<x'lência ..•
informou que' s~
"
ti '3.mte~ ..e
O ~r . .Joaqu.~m. Parente - V. Ex./1,
, ~
a lepar 1(,1 o es a.11~ permlte um aparte?
]em ct:mdJçoes ~t) ateu.der a meu apê..
O SR. SIGEFREDO PACHECO _
tO. O Sr, Pres.:dent.e ou Repúbl:ca rle~ Com muito prazcl'
","rminou cutac· fô~e MSegllraçla fi
'
\'erba de. três milhôc,> de c\'1..lzeiros
O Sr, Joaquim.. Par(>'lIt~' _ Tem
")a.rn atendimento daquele povo, mal.; té}da. a procedêncls ns tf'c!a.maçõC!,'1 que
d~ f'f'-n Pe''5.S.0M,
me-ll nobre companheim de b'a.n~'l.:lu
A quonf.ía. foi mínÍma, Tot1uvln, eSiá fa2iendo C'nt !'€'Jação ao P/aui, '8r
est~mo<;
3cOStUIDOdos com muito.s~ DO que diz respeit.o à ajllda r.e·
v-nUCO. e f CruTIr. <:;. ..1,.atisféitos ('{}m a boa t<;l:ld~ J)8-!·a o mun~cij,"lio de Camp~
von!,ooe demonstraQa pelQ S-:. pr~ i· ~!alOr, como tamb-én~ qll::.lnto à'3 ~)ro
('l~ntp da ~epÚblica;
\"1dên~Cias QlJe nó~ daquI solicitZirn:)S
O P!'t?!e'tú dE' mJ~1.h:l tf'-"r3, n Cà· in' ls, entt'1l1311te ao GtiVÊ'l'1!O, a :Gm
mal"3. de V€l'eaclore:. e os in!eli?:es Que ~~ . atender, ('Otn a urgênda. que ~c
t.!p.hnm
fitL\do sem teto,
te~srafa.. fa~H', neceU:ál'la, a tóda rt populaçi.io
'
,

t'

tive oportunidade de sobrevoar O Vüla
do. Gurgl1éia e \"crüiquei que, de fa.t?

tóda. aquela. zona estava. alag4\da, Ao

chegar 1>1 esta Oasa na. lmpossi-oilid~,dO .
de fazer êst.e ap010 da tr1"Puul1, PAs.sei wn telegrama. a. Sua. E..xeilwn'·),at
o Senh-or pref.ident~ da. R-epúblic& e
puLl'o ao Sr. Minis-tJ:-o da Si,Ú{[e, no
!:entido l1e que iósfI<.:m enviados r.o
p&.mi, com ti. urgência devida, os 1'0.
CHrSPS necúSSál'ios ao atendimento da...
quela população. Em segUida, oC·~I',el
a Ü'lbuna e l'eno-Vcl. O apêlo. Lamen ..
to mlonnar - e C1 faço cem gn,llde

pt'Mr -

que a nã.o ser o

telegr!J.l..n~

(lo sr, Ministro da S!:l.ude, jiz-elloo
Q:.I.e !1S nll.n.has soliCit'lçõe-s tinham .:idu
levada,:; na. de-vid-8 coma e que e5~aV31
tOnli"'lcto 11$ pl'Ol'id.!Jlcias no sen!ldo
do utcndi!uento dnquela
popuIa,:âo,
nenhuma outra notic!9.. chegou. ao Jl~eu;
conh:.-c:menfo. Até r.!!ora l1enhl~ma
u1t'd:da, de fato, ç,ue tÔAAC ao eU0ó)ll..
tra dOCt\.lCla população I"Ofl·cdol'a., 1~a
crbi telegT-azn:ls doJ. }>refeito.s de Cor...
iCI'HC', Boro. Jeses, Crlstino C!floSfl'O,
B~l'to1ill.ia e Flori::m-o e d-e t.od-os dei
lonhecimcnto ao Sr. presidente da.
Rf!)úlJll.ca e ao Sr. M:n!stro da S'1Ú"
de mas ignOl'O I tê este momento, q1.lt\!8
as pi-'OVld:ên,3ias toma-dns. O .,}Ue á
de lamentar, nobre SCll-:.lcto1', é Q.'..6
out,ros e14ados atingiQüs PW' eli(::.b'·m-

te!', como. e o caso do Pümi for,un
atcndidoH pelo_ Govêrno que t(.>.mou,
pro ....ldéncias imedlaLlllS e d<HI rCcu,r-sos
ne(;e&Sârios para o atendi-mEllto pelO

p.lenos, daq'U~h:u; solicitações mais urgentes, E.;te (; ap::tt'te que queria, daz'i

ci 's~~aSrGEFREDO

-!

a.
PAOHECO
Agmdeço
o apitrte do nobre c01<>('-aI
•
I',)t'ropre atell~o às nece.%idudt\s do pJvQ
plBUlense e LiJlo na defesa do::; .. ,~U(!
',~

10 1feré..c:.ses.

Sr, Presidf'nte, como {llzi-a, ~l: te..
em me di\'igiJ..' diretam~~:1t.e

n~ ptÃz~r

;::'0 Sr. P:esidente da Rcpúbl-ic.f1

mas

corno há meses não consigo !:ter rel:eOlUO por S. Exa , ocupo ('st~ t,rib:;:i3.,
qUe me delegou o povo da. rnmha.
tena e, atraVés dela,

fa~o

um

1'J3.0

!lo Govêrno tl'ara q.ue ne lembre ~a'11'"
l;l~nl que o Piaui e Brasil. ..]1.10 ::ell
p-lP.'O tambf'Ul merece amparo e aptllO.
. Nó.:;

S01..:bBmO'2'

ànquelDs

d':.1q:lf'h-l

ctVw\.l'-o~~.

enchentes Que alin:::;lr"llll
Ba!1ia e ;Y1in:~s Geral'> e n,:~ rez07.ijamolj pelo fato de o Sr, Pl"e.:;útente

-
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dos. depois de' ter desempenhado vã..
1 D:.h:lo e 530 mllhões de cruzeh'os
rias funções, chegou a ser o Ministro
:lnJ~:.l,3Lamente. S. Exa. reuniu 03
da Viação e Obras públicas do nOE'SO
n,.nist~·cs, tomoU U~n -avião, wbrevoou
País, tendo dado um grande impulSO
rJEPARTAMÉNTO DE IMPRENSA NACIONAL
àquela. pasta e contribuído, junto com
2. 1'':3".2.:) lU,mdnda e tomou _as pl'OOswaldo
Cruz e outros, parã sanear
v.c:en::las mais ne~essá:'ias t;,ara, aten~DIAItT:OR .GEtRA.L
a cidade do Rio de Janeiro.
c~.· as populaçô[;s atingidas. Q\\ii'mlo!
E a.~sim foi Lauro Müller preqt:mdo
ALEERTO DE BRITO PEREIRA
:iie d:: .... o incélldio, DO paraná, Ll:'I.m-)
relevantes serviços à. nOSSa PiÜ.ria.
bem S. Exa. e o Senado da E,.epú·
Mais tarde, subst:iui:t o Br rão do Rio
b::ca acudiram, tendo sido propo_sto
CI-IEFG DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
.U~:F" DO-SURVIÇO DE PUBl.ICAÇÕE!
Branco na. Pasta G0 E.xt,:r~~~:. l-'or
por esta Casa um. crêdíto· de ;;.I bí~
FLORIANO GUIMARÃES uma. feliz coincidênc:a. Qllttaco. no·
\lhõê8 de cruzeiros para atendi'll1ento .iIIURILO FERREIRA ALVES
cre-púscul0 da vida, Lamo MüHe!' foi
(10 povo paranaense. O Rio Grande
eleito para a Academia Bra.silell'a de
<lo Sul e o Vale do São Francisco
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Letras, ocupou, jnstG.!n:?ni:>. ;). ez,d{"ira. /'
Jre~~bf!ram. igualmente,
amparp, do
SEtçÃO· "
do Barão do Rio Branco, por Se traGovêrno. Por que se faz exceção do
tar de uma grande pers()na~~~rn com
Piauí? Serà. q~\e não somos brasileiImpre660 nas oficinas do Oepartâmento ele lm(:fensa Nacional
uma brilhante carreira em no.s:::o País.
\to:;,? Não umamos esta Pátria'? Hão
justifica-se plenamente, a Df.itnenaBRASÍLIA
lutamos por ela? Não vivemos para
gem Que. hoje prestil.n1ü!-!, U"13!l1io L'tue!a?
ro Müller, compJeta cem anos de ·nas ..
Nã-ú posso entender esta diferença
cimen to. Será construído, tamb§m
ASSINATURA,S
óe tratamento· Isto cada dia, mais
um monumento em Sant..a Catarina,'
amargura O meu coração de brasileiro
sem dúvida, a forma de perpetuar a
FUNCIUNAI\1US
Rta"Al\',I.'l\lU.c.i3
p
...
-ÂftTICULARES
e, ~lobl"etudo. de piauiense.
memória do cata.rjnE'n~e.
O ·Sr. Benedito Valadares _. Perf; Um fato inconteste a Inundação
Capital e Interior
'apitai e Interior
mite V. EX~ "1m apal't-e? (AssenH .. ·
"na minha terra. Se o depoimento de
do orador) - Pelo a V &-;:a,.
50,00 Semestre ••••••••••• Cr$ 39,00 I mento
'Um Senador da República. não me ... Selll~::.ud õ . . . . . . . . . .
Cr$
e ao Senado que considerem o discur_
~eoe fé, q;uero apelar ao Sr. PI·esi~
Cri!'
Cr$ 76,00 50 do nobre Senador Atílio Font.ana
96,00 An"
dente da República no sentido de que ln€) ••••••••••• .,....
'tcomo do Partido Socia.l Democrático.
ouça o Presidente do Banco do BraE~terior
..... Extel'ior
O SR. ATíLro FONTANA _ Muito
sU, que esteve lá anteontem, em Te·
I graU}. eminente
Senador Benedito
'l'esina e viu a calamidade que a.tin- Ano • __ ... _.~. • • • • • • • • Cr$ 136,00 Ano •••••••••••••••• Cr$ 108,0' VaiadtH'€s. pela op01·tunidade do seu
gl1.l o meu Estado, a minha gep.te.
apalte.
1/
O Que é certo é que nã.o pode con·
Sr. Pre:::'dente. não- quer(1 me alonanuais,
as
tinuar" 'êste silêncio -em tórno de
- Excetuadas as par~ o exterior, que serão sempre
gar porque, infelizmf']1te, nâo tenho·
.tanto sofrimento, êste menoEprêzo ~ssinaturas poder..,se·ão tomar, em qualquer êpoca, por seis me§es melh'Jl'es con-diç'õ~.s Pál? falar delTIo~
JXJr tanta calanúdaw no Pia_t!Í, Q ou UlU ano.
j'adamente sóbre a grande figura de
mais pobre de todos Os Estado.s. Mas . . _ A fim de possibilitar a remessa de v~lores acompanhados de Lauto ··Müller.: Mas não põdel'ia deixar d-e registrar aquI. hoje, ~ pass!'!.
espero .-em Deus que, com no.sso es..
!
fôrça e com O patriotismo de' piaui~ eí;C a1'6ciruimtos quanto 'à í;ua aplicação, solicitamos dêem preferência.
gem do~ <;.entenáriQ daquele ilustre e
ense.$, mesmó de~abrigados,. abando* ~ relUeSSa por meio de cheque ou vale postal, emitidos a_ favor do
g"rande pat.ricio que foi Lauro MUllet.
Muito obrigadtl, (Muito bem! Muito
nados, ,de]l10nstrru·emcis que é tam1'~soureiro do DepartameIlto de Imprensa Nacional.
bém o Piauí um Estado progre~sist,a
.
be,
palmas). O orador t! e/f-nlllri ..
e adiantado' da Federaçãq. O nosso
- Os suplementes às edições dos órgãos oficiais serão forn-ecidgf· lIlentad:J) •
Govel'nador, :petrôIlio ~ portela, v;rá CIos assinantes somente mediante solicitação.
o SR. PHE~IDENTE:
qllarta--feira trazer pessoalmente so~
_ O custo d. o numero 3trai:;ado serâ acrescido de CrI: '0,10 e, """"
licitações· do povo piauiense, q--\e
,
...
_,
"Ii'-"'"
,0 Sr. 19 Secre~ário irá proceoer.R
também tem telegrafado diversas
~1rClql0 decorrodo. cobrar,_se-ao D1815_ Cr$ 0,50,
leitura de requer,imento,. de autona
vêzes, pedindo auXílio, mas que não
.
,
--.~~---.----'
d~. Sl·. Senador. VIvaldo ,Lima" e subs
:recebeu resposta. ~e._~eus teleg!amas.
Hoje, se comenta também q'j€, êste I dro. fundamental de um monun:e-lÜO ICil!~~erft~!ÚS maIS SenhOles S,-,na~ores
~enho a imll;:es:sao. ae que ~at? che- mesmo chefe' de pervtçú, diretor do I Que será erigido em homenagem aque~ p
.
gal!l. áO. Preslderotte da. ..Re'1!!lblwa 3: Departa·mento de Obras de !?anea-!le ~·ande 1?rasíleiro..
.
lt lido Q seguinte
'
:sclIcltasoes €nVIaa~s. ~ oua ento"U .Junto conceda. contratos assmádos
Lauro Muiler, Sr. pres1den.te, Íllho
R n'
o 31
.
r(tge nao lhe comUnIca es~·e.s faros.
com. certa f:rma, aumente o preço! de modestos imigrantes a-lemaes, nas~
.e Qu... rmlcnto n. . ~ de 1.904
s. EX~ te~ demonstrado ~enero-! dos E'el'viços e ~s renova com as mes-' ceu na cidade d'e Itaj.ai. a, 8~ de; març?
Requeremos, com fundnmento no·
sldad~, coraçau ~?erta para tôdas as ,mas ·firmas. .
de 1964~ e, pela sua m"e!lge~c.a. pe,o 3rt. 214, n9 4, do Regime,nto Interno,
calamldad-e~ OCOl~ldas em ou~ros
O _Sr. Joaquzm parente _ V. Ex~ ~:eu esforço, pela sua qed1Caçac e pela ias seguintes homenagens de pesar
tados: ~era pOs.'llV;1 9 ue q~e~ra mal está f~zendo. referência ao, Departa~ :ma ten.~ci.dade, mesmo sen~9 fIlhO: pelo falecim~nto de .S~a Magestaàe
ao Pla~? Nao .ac~edlto 1115,0: ,Se mento de RIOS', Portos e VlaS Nave- com~ dhse: de mod~sta fam111a, c?n o Rei Paulo l, da Orccm:
!S. ,~x: é presIdente. ~a Repubhca~ gá.veis ou ao Departamento de Obras seguru proJet.ar-se nao apenas na ':lda
~ pla~lense tem o dlreIto de c;o~raI de saneamento?
pública do Est.ado de,santa Ca.tarma,
], Insercão de um voto de pro_
o ~pOlO .. que lhe deu nas elelçoes.
,
mas. t."rnbém. no cenário naclonal.
fundo pesár nà ata dos 'nossos traba~
[)OlS tere-o,s de vot.os do rnerl Estado . O SF-. SIGBFFtEDp ~ACHECO Ajnda jovem, transportO"J.se ]:la,ra a, lhos de hoje;
foram ~ados ~o Sr. João G?ulal't, Estou faze~~o. referenCla ,.ao D~par- Capital do pais e lá lut~u, inicial.
2. apresentaçãO de c-ondolências ao
pal·a V.ce-,presldente da. Republlca. tal~ento dlllZldo pelo Sl. Gelaldo m~tlte, como modesto ~aixelro .d~ ~ma Sr, Emo-aixador da GrêC19. DO Bl'asll
Quando o ;pTlB. ~he dava. um voto, o ReIS .. - .
. _ pequena casa comercIaI. . verlflCando c, pelos meios competentes ao Par_
;p .S.D. dava. dOlS.
O 8r. Joaguzm parente - Entao que não era aquela atiVIdade O seu lamento Grego
Não justüico, não compTeen~o nem é o Departamento de Obras de SR- ideal. o ptoprietário da cR,sa, mn il~.s- J Sula das seSsões. em g de março
quero admitir que S. Ex!!-..,qUE!lra mal neamento.
,
tre lusitano, deduziu que Lauro Mül-)de 1964 '_ Vivaldo Lima. ~ ,j"elfer:a-o meu Estado, Esteve lá há. ~ouco O .!?R. SIGEl"REDO PACHECO - ler desejava estu~a: e não continuar son de ·Aguiar _ Sigejredo pacheco.
tempo, fOi generoso eM. sua _V1Slta. e Perf_eltamente.
~. .
. exer·cendo illdeflllldamente, aquela _ Joaquim Parente. _ Adalberto
atendeu às nossas sollc1taçoes .. ~
~Jao tenho d~dos po"lbvos a res- profi.ssão.
. S~nna. _ sebastião ATcher. _ João
'conclusão a ,que chego, portanto, .e perto dessas ?O:sas que Chegam ~o
A~sim foi que, conf,ando com O,apOlo Agripino. _ VaI/reão Gurgel. _ Leite
á de que a eIl-tOuTage do paláctc nt\a rneu conhecunento. Ma.s, gosta,rla de um se:j tio, qUe morava em Ni~ Neto. _ Wilson Gonçalves, _ Filinto
·leva ao Presidente .da RepÚblica OS que pessoas que' conhecem, é.sses ~a_ terói, Laul'o Müller conseguiu estu_ Müller. _ Aloysio de Carvalho. _ Artelegramas recebidos, os gritos de tos Os tl"ouxessem. para mIm, a fIm dar. FreqUentou 'um colégio naquela ihur Virgilio. - AttiliO. Fontana. angústías da. minha terra."
d.e qUe os denU?CI.asse e (I Sr. pre~ cidade e. mais tarde. sentou praça, Noaueira da Gama. - Benedito ~l..
, !Falando da tribuna do Senado. a s~dente da R-epubllca toma'"se CO:r;th_e- procurando, então. faz.er a carreira ladares. _ Reribaldo Vieira. - Me1à
mais alta expreSSão do pensamento Cl!D ento qUe um chefe de repal"tlçao militar e exatamente por sua lpteU- Brag~. _ Josaphqt Marinho. _ Loda nação, esto"f certo de que êste nao cumpre as suas ord-cn:s ~ de- génda e por sua capac dade, conS!ê- hão da Silveira. - Dinarte .l\-fnriz. _
Aurélio, Vianna. - Jose Ennirio
pedido, esta wlicitação que faço em snn-:a_ o seu Governo. (1rT111to bem; guiu inicial· a carreh·a militar. .
mome dos piauienses chame. a. n:ten- mUlto bem).
Lauro l'..IüIlel' chegou ~o GeneralaO sn: PRES'íDENTE:
ção de 'S. Exª' e qu~ as medidas ve..
O SR. PRESIDENTE: •
to, foi GE'neral Engenhell'o do Exér
nham não mais por intermédio do
cito Brapil'eiro; ailida. jovem, depois _ Em discuSSão.
D~parta.mento de Obras de Sallea"
Tem ~a palavra o nobre Senador de alcan~uT o lugar de 2~ Tênente, fdi
Tem ao palavra o nobre Seh'.>rlor \TL
mento, porque não serão executadas, Ati1io Fontanã:.
des:glpdo, após a implDntacão d.1 R-e- valdo L~ma-,
sendo espantoso que um chefe -de
O SR. ATILIO FOXTANA:
. pública em 1889. Covel·nador Pl'o:,l~
O SR. VIVALDO LIMA~
;i.".eparti~ão não cumpra· um despacho
•
. _
,
• sório do Est~do de santa Catarma,
'd,Q broo. Sr. Presidente da Repúu.;~tn reVl·sao do orador) - SenhOl voltando a~SlUl à sua tena natal.
Sr. President" e Srs. Senadores n.o
blica num caso de calam:dade pú~ Pl'eSlQente, 81'S. Senador-es, nesta. data
Lá não se demorou por m~Jito tem- fôra o encerrhmentho inadiãvel d~
bliea.. um chefe de ret)e:rtição que em cpe se comem-ora o c~t.en~rlO do po, regl'essando à ca,pital do ,pa·is. presente convocaçã.o extraordinária do
~éhegou a. ser convidado para Minis~ nascunent{) ,d.o extraOl:d nál'lo, do eleito D::!putado Constituinte. Fêz Congresso Nacional nesta manhã de
rtl'O de EStado, teve a sua candidatu... granue ~~asIIel1'O ql!e fOI o Sen?-dor parte, portanto, dos D,eputados Q.ue domingo, não sel'ía po~ível a esta
l"ã. vet.a.da pelo P.T.B., que a.pre- Lauro Muller, d~verao est.ar reumd.as, elabor.aram a· Con,stitulÇã~ de lB-~l;!Câmant alt~a fazer ?Onslgnar na a~a.
~num a S. Ex'-, o 8r. Presidente, em S~nta Catarma, as representaçoes 'm aS':;lm, Lauro. MuHer fOl.-S~ P:'{iJ:'-lde~ seus t-:a.oalhos,. amda com o paV1-:-f-altos que não muito recomendavam desta Casa e da Câmara dos Depu- tando, ora ...,ervmdo no Exerclto B!'fI.- lhao pãtno a·melO ,mastro em todO ~
l,mora1mente aquêle candidato a M-i- tados., as.~im como outl'as autoridades, r'leiro, ma no Parlamen,to e mais ta'!'- \ t~rritório, pela ~ecretação do luto ofi.
íiistro.. ~I!lO foi notóri() na é:OQ-Ca.: Dara. oroceder ao lancame.n~ da ne~ de. cem.o. é do c011hêclp.1ento de to-- lelal por três dIaS, o. que se consub~.
til R2p:iblic3

ter ab:;l'to crédito de
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·~SEgunda_-f_e_ir_a_9_~_ _~=~~D"=IA_R_l0=O_O_C=O="_N_G~R_E_S_S_O=N_A_C_IO~N_A_\"
......._(,-S_,e~_U_) '~_~_'
bncin. no requerimento. ora submetido à apreciação do egrégio Plená~
rio, C(tlf!O expressão do 111;\i.5 pl'{)fllndo

pesar pelo desaparecimeuto in~peradú. aOS 62 anos de idaO-e, de um
"l"lllde mun"rca que fi l'nha d
li
.. '
..
,fi,
I " e s '
ce:,são, foi Paulo
t, Rei dos He;l:!no~,
o quinto represenbnte da d':n.lstia
Sc 11
1 eswig - :;:IJis~e:n - Sonde~burg
- D~l~~~~~;l,·g{'e{:olh~m-sc os informes
blcgráficos a.través das CfJêl.CiaS jor -

!1albtlcas, que pennitiwm a um pre5tigioso ma+,;'tiuo cariocJ. "Jul'nal do
Br(lsU", l'e 1em b:'4:1.r ao pO',,) brasileiro
s.s mel1lOres pass;lgens de lima exisU>n-::!a, !:loorinsa e útil à nliç'ão he,
ró;ca. e bri;l.va do sud~tf europeu,
guardiã de uma civilização milenar
~ue ill1stra e enobrece as p::\2':nas d:t
Hi;:;tór!a Universal.
Eis a l'esen!lJl, que impressionou
Je13 seqüêncja ri passO:') corretos e
ll'omlssol'e." de um 1wnino.'~o elemento
ia aUa linh~lgcU1 g;reg-a, que se cOllstItuiu pul p ar adigm3. sob qUfllquel'
ios aspecto.s. em que se po;<s~ml ana~
is:~r ou npl'ccíar as ff:t.CE'tas positivas
~ nobil1t.tmtc.s da criatura humana,
ntit.ulada:
PAULO I DEFENDEU
DEMOCRACIA GREGA
ATE -A", \'F'P~JB) _ O Rei
.n.,.;l

Pa,ulo, r, da Grécia, flue acaba de
de .alf'cer, -subiu IlQ trono de seu
paíJ segllint.e
em 2 deda ~bl'll
dia
mo-!1cdedeltl47,
seu no
ir~
mão JOl'g'e n,
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Mundial. O Príncipe H?!'dJi:o general atenienses Milciade.:;, que ven-Ires. ~()S t~·.mos do R:;'m?; o ln ... ~~
participou da campanha. da Al- ceu os persas na batalha campal de no. p,'c~(» çô::s de ,ta 114.',.1 >.o.~:l p 1 ,,1
blinin, ,,"O lado do Rei Jorge.
Maratona,
em condi~Gf'S de V!~Í\'êl !>er ~o_'-'~_~$ C'J"lll O qUé-1Um de 1, .... eEln abril de \SH, a Grécia ea- interIoridade numédcJ. con~udo
nhon.'3 ~~n<t~oreB.
pítUlou "'ante a I'n""'-. I" , pirado]J'Or seu genI0 tál:ico?
Em ru~ar;':0 o re-q,l_~l'\.n:.~,). n· ....,:.'i.
p~..
• ........ a_ma
S"na 'o"" qu" o "P'o'
,."
e o PrinciPe translp,çl.Oll.::e piH~.l
Paulo I teve. ls:u·r.lm/"nte, o.'".~ Se'l; I p,<" J 01 ..~n·':':""
--," 1 , ...., 111, f.
.' In
e· -1 ".~
-n '- a"o,
(-IJ 1 U
a Ilha de cretll, j~ntarnel1te com dias de intranquUidade e i:lCefteza,!'-E.li .... ~~ ~ o"C.o· , • • • '
o l\ronarca hrlênico.
quanto aOs destinos d~ sua mlf.;ão.
'c
'";:? .... ~ .. ~. . _
,. _,
No fim da guerra houve elltáo Mal ascendia ao trono por volta de
A l\.1e.-a- ~s.)c,c,a- ...y a." In..l ..... · ~',C'," S
a revolta c.cmun~ta, no momento 1947, aceita, à frente de S.cU-5 exêrci- ~oe !~tr MJ- se~a~~J p'w,o- ",.',~ ;.'-1' -.:em Qve faJecc·u "f'pentinamente o tas fjéis, o desafIO dDs gtJP:riiheil'o." I 0. e ; : ',..~ ,. f__
,~J, I \12, ' \ '~,"
Rei Jorge. em abril de 194'1 e dos regulares febelndo.'i, df'rfotan-I Gli~ soub" fa~~ .. -::;: a, ...... --IJ t-' .. J , .J
T t
.1
. d
d
t·
p!J\O, como mUlto I) .. H L i:-J 1 ,I
'.
~es a OCa51RO, ban'(..os de guero-o~ on e es lve~.sem
mesmo D"l':- nCnte S" Senador Vlv:1'd f' .
nlhelros perc_orriam o país,
montanhas agrestes, após o que, -sem .
."
'> _
•••0
-:--t,II., no
quanto o Exêrcito rebelde mau- alarde, se devotou à rec()nst~tuicão do:' dlS~U1.s0 .que ac..ua. (j~ plonut.c.,.j.
tinha uma frepte de luta nft!1 sua pátria, E conseguiu-o de faw.
CHmp:l'J cam o max.m:l r:'~-,( '15
montanhas do norte.
com l1lodera~no, firm€'Zll e' p:HrfoJ:!.> .<>eu~, dev-f'!'fS e reYel~~ .,as ?l,.'~-: .!.'_ :,.)
Derrotados os. comunistas ~,mo.
qua,~?8des d~ estadl.,L, 1. '.<Jelt· ... 1/:
Rei se consagt'Ou à recollstituição r Por ~so mesmo, ('foi por trJcos eon (U ~!.ln"it~~LU(:ao ,e ~a~ !e's grf<;ó~
da Grécia., Bm 1941. O SObel'allO siderudo um grande Rei."
!3?uoe sen:pre con5tlt~lr,. a~r.t ... ,,:- ,. '<;
fundou o Instituto Nacionftl com
De imporr..'3.nt.e pel'sQ;ls.l'd;lQe ameri_ a,os que L e zram propnos, €!.01!f'JTiOS
a missão de levar a cabo ~ me. cana, ouviu~se declarar que "a G~é- que p~ldBra~, vencer as uu O.e.- j rllhoramento m o r a.I, materia.l e cia perdeu com-- o ftri PalHo I um ea!d'iae;.;· VIVidas peLa G:'e::'jJ.. e . ".
~ducntivo do POVQ, O trab::tlho grande lidero cujas qualidades sou. velO-~ ;-IJ tU,l!::, 3c"~ldr:ldo3 ~e:1~.ru·'rl ,)S
realizado por êste organismo foi beram conq:IiSta-r o afeto dP. 'SCtl pino paLr,óüc<?-".
imen.so.
nos difíceis momentos àa gUerra e do
Neste U15t3nte
em QUe fi ~"1 'e
. No. setor da política externa apôsRguerra."
na.ção
amiga.
plÓ'i'de o
.:>pu ~,)_
imporrantes 'acontecimentos maIo:
Ninguém,
em seu Pai~, ou [O)'a !Jcrano, a Mi'~sa f..IrA che~:J, 'ú)
, ..
caram os dezessete anos de 1<01'_ dê!e, que hUJ't acomnanhado o se" nhectrr.ento do GovêrIlo qTet;f' 1t:1'.~~
b d
"
nado de PtlUlo I: devolução do ~·eino.do, com isenção e e",pírit-o ti.. V"oS
o Sr, Embrli,xadol' da G'l'C('lU
na
Decanc:so à Grécia, no dia 7 de Justiça, lhe negará perfillte 9. Hi,st6- 13iil."ll e do Partame-tlt{) dd li (-'{' ~
marÇo de 1948: no mesmo ::tu.o, ria qUe o Monarca extinto fo! um ss condoliinc·fls e OS $entl1rilõ'11()., 'i~
a aplicação do Pla.no Ma.r.';h~ll verdadeiro democrata, qUe se cal'UC_ p·:sard Jo Senado da R('púbLc~. à. Gl'écia, em B de fevereiro de ter~zou pela slmplicidade. bond.;l(1e. f (paUsa)
1952, admi5São da. GréCia no virtude e fidelidade 8. .seu~ deveres
As mat.érias d.;:t Ordem do D:a ~e~
O,'X'AN. E1n 19[;9, Acórqos de Z~- e ao povo.
.
querem q!Ul11t7n ql1al1f.cado no R.-"J.
d
O
te
nque e Lon re-s ~onferil'am a in·
qUE' se rCpe
agot'c, com seu fi, mento Inte!uo, razp.o por qUe não podependência do Chipre, Em no~ lho dlleto COllStantmo n ncs ld{Js de, del'ão I.:-E,'r votadas.
vembro de lf162, conseguiu a as- 1947. ao ascender ao trono. Paulo TI SI'S. Sennoores, e.o:;ta .:5;::,~~âo f dt.",
sociaçãa da Grécia ao MercaQo deu enfase ao texto do l'lrsmenu> tinada ao encenameuto :111 ~(.'.,,"',\) t,M
Coglum E:!lfOpeU.
len<tó frase pOr frase com a ::'lncerlw, gl,;l'ltlva "'X'.rrl01dm.,"ina
O Rei P,a.L11o I teve que exel'cer dade da sua fo!'mação democrática.
E8t.'l. Prt'-slrlênc!f:i. no-s {{or-m)! rt-" ,) ,,,!
i tas
1 d
." ~ mUA
ve:l,es o pape
e árbitro
'!Juro etn nome da Santissim.a Ih? dc-;tI?1'm1na o R.e~·itl1e.r.l{J, ~~-\!'<l ' •• ~'
entre os part1~os, ~ua ~nfluêncil\.
Trindade consubstancial e. indl. t:'ibUir Ms .Sr~, Sa.1fldores f) "'I:V·
neste setor fOI cOllSJàerave1. ape*
visível proteger ~a reli.gião domi~ rl{) da.:; .'lt1vu1a.des da Sr>1l9(1,J F''i'd''Tal
sal' de sua- modéstia. A$$im, por
nante. .do helenos, observar ~ r!.') pe:-ifid0 (omp"ctlnd;do pnf' e l'
~
s
exemplo, o SObenmo. c h am OU
CO:1stItulção
e aS leis da nação dp'I?"mb!'o de 1963 a 9 de ma"ç d~

in.s_I·

I

I"

eu_,

+

I

A

P8ulo, terceiro filho d-o Rei
COll3f.antino e ctn Rainha. SafU.
n;,l-scen E'1l1 Atenas, no dia 14 de
dezembl'o de 1901, DescC'nden"J I
em linha dir.eta de Jorge 1. ReI
dos 1:1e1enos, fundador da DInas~
tia greg'a em 1863.
De:x;:s dry seus e:.tu-tlos 'lecun.. dArios, o PríncIpe pauJ"J ingl'e.s,,,;ou ....... E~C'Ol:1. t1::rvnl, s~indo OH.
f',)r~ () c-ovêrn0i- em 1956, CQUSeiaI em 1922. No ano ~cguinte,
,an no c~.r.al!ln 1$, apeS!ll' do pa..
participou da uerra d!;l TurqUia,
recer. convrarlO tio parbdo majo_
COr.l0 Alferes cc na.vio, no .Cru.
ritárlo, foi por todos cQl1sidelIador Eli. A abdj~1.!'50 de SC:j.l
rado tUll grande Rei.
irmão nest~ ano. forçou~o a dei.
Sr. Presidente, desde o advento ele
'Xar fi (....~-~a. e per11l:mecer no seu r.eÍll9.do. a he,:óica. nação grega
estrang;",iro, alé 1935. tstes doze ~éntiu que o descendent.e de Jorge. 1
anes de exiI1o, durante os qUilts dlgnlf!~v3. e exaltava UI1la dinastia.
viveu principalmente na lngla que soubera impor~se já por um sé
terra. forvm p"rticularmenfe ft'J .. culo fi ponto de nada. representarem
tUOS05 para o' Jovem Pl'incipe
senã'o COluo meros ep~6dio-s os hiaIene, o qual U'::!b:llhou nos ofici. tos preenchidos, alÜ!: de pÓuca d'1nas de construções de automó_ r.n<:-ão, por uma for;,na de go,'êrno re·
veis em covenb:y. Depois, re.st_ p 11blicano, contráriO, JJté .agora, à mcliu durante ('Ois anos nos Esta.- dole e aos oostlUlles t-rn-diciOh:lís do
dos Unido,s, onde efeiuou estudos valoroso ,POVQ helênico,. P:.11 o presna Academia Militar de We~t tigio e a fôrça -l;l10ral do MOnal'CA
Point e na Acooemia Naval de e.xtinto. A pequena. e corajosa aré..
Análwlis.
cla ofel'ece 8.<15 olhos do -mtmdo, desw
Em 1935, a ~estauraç:ljo da l)10- de tempos imE'morsüe, os maiores c
narQu1a. lhe abriu nôvrunentc as mais surpreendentes exemplos de bra:.
:fronteiras de i~Hl pátria, na qlm .. vura e de heroicid<a<le 91ll pl'Ql da SOA
lidade de Príncipe Herdeiro. Con. brevivência e do l'G.$p'eito à. soberania
Unuou a -te interessar sempre de um po,'o.·
por' questões de caráter militar ,A.o:;.sün, tem-lhe sido p-OS:S:ível vencer
e especialmente i'claeionados com Os séculos, com o sacrifiel0, >'la ver·
â Marinha.
dade. de gerações valentes e guerrei,..
Em Janeil'O de 1938, rumtl'alu rM, recomp®do suas legitimas .fronmatrImônio com a atual Rainha tetrss, tantas l'êY:S cop1ça.daz ou

helênica. e manter e defendar a tln~.
\.o
independência nacÍonaJ e fi int.e- . Ao instalnx: est;., SPs3fio 1p');1:=-1 :"'.~,
gridade d-o Estado lle:ênjco."
It'l'em'Ü", f:n,seJI- dp ac:-ntu1r W'f:' o
Ccr'~'F2"'D ~:adunal era ('('(11,'''''<1': )
Jurou e cumpriu.
t'::{~reo!":hl;\~Urmt'n:-e não !Jlll"a W!d},
A Grécia, Sob seu extraordinárJo p~uta, de tl'aJY3.lho:; de t>:dl)l)'f\t:l0 .t'reinado, consolic.ou Sl,l!l foqna de mo. ~:'<.I~t,JV!'., mps p.9-1'a um rPual <1::-111')·
narqula parlamentar, porque po.::;,sula C:àtl<O. Af) cn( ~r!'á-la, cabf' no., dpum Rei com p:Ofundo senso de res- clp(~r. que o rItual -r1P:1:o~::lt'{'U fdi
pOIlS';tbilidade e uma ma~ll!'jdflde dI> c'1mprldo O C'l-u~rf'gsQ ~~!"Oll!IJ '.'critério .inspirados por um .. ,s::tdi; r~\t' pronto para ftcud r a qll,-ilOll[T
consciência liberal e h!:mana cou~ p"c-olema rie e~n.e:·'?e.iCja ql'e <;ê ap' "'forme testemunhou G POl'ge Pap'm~ s.el~.:~sse em CIlm~qut'ncia '1,,1 <;i"la - o
dr,eou, seu leal e devotado Prtmdro t::?ht1C~, da ~on1l.mtm3. f'~.(Jr.f;l!niI"'3.
Mllllstro,
f~"!1~~Il'!l.J: 30C ai qUe o Pal.s 'l"rI1Y""_
Talv~, nã,Q lhe escap--.7t.sse à nlE'nte .$.:1. E a:>s*m pennanet-c, S:'s B~>!1,1(IO
esclarecida o pensar; ento de um fi .. re.s
!Ç)sofo de que lia C.flDncidude de jus..
E'itâ ft1~f>!"1'8da 8. sp::;são 1'~:-ldth':l
tlça dos homens torna a democracia
O~ 618. Senadores f'cam cOllv('ca:
!?D.SSfvel: a sua inclinação pera IJ tn- dos pQ,ra a sessão p~'ep-:3r;1 toda jo
Jl.t.<;tlça faz a democra<:ia lVIla neces- rt1u. lú do corrent.e. d'epois de amn.nhã,
sidade, ,).
'1a qual se rcaliz.<\l'á a eleição do Pre~
QUe O Sena40 da República, Sr. sidt He do senado,
-- PresMente. neste instante de um peJ No dia 11. realjzal'--se~á a ('lr>:cão
s~o fU!Ie~·al. q,ue envDlve tôda e na- dos demai.o:; m~mbros da Me,.,a ('on~
Çaa helen 1ca, J;)O,l'tH-he da ímer..5A dor f0l'lne ,1eu~l'mi!la () Regimento In ..
e saudade da. nobre e enlutadA Fa terno.
t..IHa Real e da profunda constern~Com o,'; meu,.c; ,n.g!'adecimenlo~ .tWS
ção gue extra.vasa da COlH19fda e ge
Sl"S Senad(}re~. pelo que drse!lvolye ..
nerosa alma do brioso ~:?VO grego.
trlUl$'postas peJa.s hDrda.s malfeHo.ras
Era, Sr, President.e. o que nru-u. J Nlm de atenções, trabalho.,:; e ';uidi:'.•
dQ..'I', no perfod( da sessão extraordiou légiõe insaciáveis.
dizer. (Muito bem.! Muito bem!)
nária legi&lativa, declaro- encf:rtada a
Tm\. sidO mera coincifiênc1a q:l~;
O SR, F,RESIDENTE-,
sessão.
n,2. mesma datA., 400 anos AC, morria,
$.00 B& vistas der.olada..c; e ineo-ntorA lista de p~'esença aCUSn 0* com~
(UWf1ll/Q s-e fl sessão ãs 12 hOras 9
Al&dfUi de .aSeu.l com;md(1cto.~, o gtalld~ pareclmento de 30 .senhores Sen:.\do. H mil1ut(')s)
M

ne-

Federlca, Princesa de Hanover
da Grã-Bl't'ta,nbp- e 1rlanda. Du ..
quesa de Brunswj('k - llClt:,a, do Im~
perador Guilherme n. da Alema,..
nha. Passaram se U UiI" e dol$
anos e chegou a Se."un-cta Oucna
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COMISSõES PERMANENTES
AGRICUL TURA (7 Membros)
Titulares

part:dos

Eugmo Barros
! Vice-Presidente)

PSO

JOsé Fel1ciano

PSD

NelSun Maculan llicenciado)
Dix·HUlt Rosado
Raul Giubert
Lopes da Costa

FINANÇAS (15 Membros)

Suplentes
1. Attílio Fontana

2. Pedro LudoviCo
I. Aal'áo SteJUbruch
2. Vago

t'TB

T,tulares
Vict.onl1o) Freü'e
Lobao da SilveIra
'i31gef~edo Pacheco
Wilson Gonçalves
l.>f:.Le Neto

p;-30
?;SD

ptlO
PSD

(

Suplentes
I. JOSé Guloma;-d
EUgêmo Barros
3 Menezes PImentel

Substitu'

,

4

AtUl10

f"Óntana

5. Pedro LUdovico
Al"g, de Figueiredo {Pl'~.)
PTB
L Ne1f;ou Maculan
3. Vago.
(licenciado)
UDN
I. Daniel K;"jeger
An~õmo Carlos
\Jl>N
Bezerra ~eto
PTB
2. Lino de Matos
2. João Agnpmo
p'l'B
DlZ~~Uit Ro.sado
3. Amaury ...silva
flicencia.ào)
CEm 12 de dcze tnbro de 1963)
Pessoa de Queiroz
PTB
4. AuréliO Vianna
l. Ed. L,v!
Secl'c~ãI'iQ. Auxiliar Leg'iSlatiV{), PL-9, José Ney PaS6!JS Dantas.
?l'B
José El'míno
5 Antõmo Jucá
2. Melo ar]
R.eufllõl·~· Quartas-teiras às 16,00 boras,
Dalllel Kriegel' (Vlce·Pres)
OON
\dOlpho Francr
l.
Nota: Va,ga a Presidêncla.
Dinar te Mariz
.
OD.'<
2. Eurico Rezende
Irineu Boanbausen
00-"
3 João Agripino
CONSTITUiÇÃO E' JUSTiÇA (11 membros)
Lopes da Costa
ODN
4. Milton Campos
Tltulares
PL
l. Aloysio de Caryalh(\.
Pa.t,ltlQS
SUpl~ntes
Substltut... Mem de Sá
SecretariO; Auxiliar Legislativo. PL-IO. CId Brug·ger.
Jefferson de Aguiar
l'~D
I. Menezes Plmentel
Reuní[>{.;;; Qual'tas--feua.s ã..s 10,00 hOras.
" Ruy Carneu'o~
PS1.l
2. Leite Ne'"
Lobã.o d. Silveira
PSD
3 Benedito vaUadares
LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros)
Wllson Gonçalves
P$D
4 -Aarão Stembrucb
. Vice-Presidente)
TItulares
Part.ldos
Suplentes
Josaphat M<lrinho
PSO
5 Heribaldo Vleirjl
PSD
1. Leite Neto
AmauJ.'y Silva lucenci'ado)
pTB
1. Arg. F'lgUClfe<lO
Melo Brag:' Ruy Carneiro (Vice-Pres.)
Waltrecto Gurge1
PSO
2.. Lobão da Silveira.
Bezerra Neto
1"113
2 SilVlO PériCles
JOSe GUlOmard....PSD
~
Eugêmo Barros
Artur Vlrgllio
!'TB
3 Edmundo Levi
aauJ Gwberti
PSD
i
Júlio Leite
AloySlO de Garva)ho
UDN
1 AloIlSC ArlDOS
Vivaldo Lima IPre.s)
PTE
1 Aurélio Vianna
Eurico Rezende
UDN
2 Damel Kneger
AmaUry Silva !licenciado)
P'rE
2 Pessoa de QueIrOz
Mllton Campos ~P:eslàente
aDN
3. João Agdlpino _
He,lbaldo~ Vieira
.OD:N
3 AfltOruc Jucá
Secr\Õ'tariO. Onelal L..eg;slaLlvo, PL·8 ROn<i.!cto Ferreira Dias.
EurICO Rezende
UD!i
'I. Lopes da Costa.
~Reut1t5es
Quartas-feIras àS 16.00 nora.s.
Antônio Carlos
aD~
2. Zacarias de MSumPCtiO
'rI tu lares .
Dtrel-lJra
SecreHma: Oficial Leglslativo. PL-7, Ve:a de Alvarenga Malra.
Reuniões: Qurntas-felra.s às 16,00 raras,
Auro MOUljl. Andrade - Preso P::;O
Camllo Noguei:a da Gama
P'1'8
POlíGONO DAS S~CAS (7 Membros)
RUI Palmeira
ODN
Gilberto Ma.nnho
.PSD
Parti.1os
Suplente..
TRulares
Adalbel'W Sena
PTB
Wilson
Gonçalves
PSD
1.
Sigelredo
pacheco
Cattete Pinheiro
?TN
Ruy CarneIro (Pres,)
PSD
2. Leite Neto
_.
J.Jaqulm Parente
ODN
DiX-Huit Rosado
PI'B.
:1. A.:rgemiro de Figueiredo.,.
GmdoJ Mondm
PSD
Heribaldo Vieira.
P r:s
L Amon de Melo
Vasconceloo Torres
P'l13
JoSé CândIdo
-UÕN
5. Júlio Leite
SeCl"eta!'lo: Dr. Evandro Mende~ Vianna, Diretorç;êral:
Aureuo VIana IVice~Pres.J
PTB
1~ João AgripIno
RCUl1lÓ('b. Quarta·fetras àS lO t~as.
D.n3rt.e Manz., _
UDN
2. Lopes da Costa
SecretáriO: Auxiliar LegislÍltlvo..PL-9, J. Ney Passos Dantas. 1
DISTRITO FEDERAL (7 Membros)
R{:uniõe.s~ QUin,tas-feiras àS 16,00 horas.
PartMos <
Suplentes
REDAÇÃO (5 Membros)
Menezes Pimentel
PSD
1 Filil1to Mul1er'
Titulares
Par~dos
suplentes
Pedro LudoV1CO ~ Vtce· Pres )
PSO
2 Eugêmo parros
PS.D
.1' Herit-aldo - Vieira
. Lino de Matos I P:-esideme)
Walfredo Gurgel
PSD
1 Lobão da Silveira.
PTB
1. Aarão Steinbruch
Oscar Passos
Seb~tlâo Archer
PSD:! Jose FelicIano
n'B
2 Antômo Jucá
DlX-Huit Rosado
DIX-Huit Rosado (pres. r
. . P'l'B
1. Heribaldo Vieira
Dmarte Mariz
UDN
1. Lopes da Costa
~
! Padre Calazans
\ Vice-Pres.) :: ODN
1. João Agripino
BUneG Rezende
UUN
2. Zac8ria5 de Assumpção
JúlIo Leite
UDN
2. Posaphat Marinho
Secretà:,a: Oficial Legislativo, PL~3, Julteta Ribeir odo.s ~tD"
Secretária: OficIal Legislatlvo, P p -8. sarab AbraMo. :
Reum0es. QumtaMeiras às 10 boras, •
Reuniões: Trças-feiras
16,00 horas.
:\

PTB
prB

PSD

as

ECONOMIA (9 Meml>ros)
T~tulsres

\

Flllnt:l

o

~WUer

Súplentes ;. """'

Putt.:lOS

(Presidente)

RELAÇõES EXTERIORES (11 Membrosl

PSD
PSD

1. J efterson de Aguiar
Eugmo Barros
2. Slgefreuo pacheco
AttÜ1\l t"úntana
3. Sebastiào A.rcher
PSD
Jose Utllomard
4. Josapnat Marinho
PSD
Jose Eà:mtrJO IVice·Pres 1
1. Oscar Pat.s06
'P'l'B
Nelson Maculan dlcencIado) !'TB
2 Bezerra N:to
Júlio Le:!·e
::I Mi'I(, Bragn
PTB
Adfllpho Fra.nco
1. .Iu,p CàJidído
UD.iSI
Lopes cta Costa
UDN
2. Zaca:-ias de Assumpeão.
Secret!\r·o: AuxilIar Lej;;islatlvo, PL-!O, CH! Brugger
~t"
.B.eul1lõu;. IêrçM-felral> àS 16.00 horas.
o

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros)'

p:l!ot~aos

P:ment,el IPres.)
\V .H! 1 eoo Ü'lrgel
!'.·!~neZés

SuplenteD ')
I,

..._-

-~._.,,<_.-

flAODE (5 Membros)

•

1 Benedlcto VaUadarea
2 Slgefredo .pacheco
Pe."jsca (1$ Queiroz
I. VagO
Amaury tiLlva. 'licenclad-o)
~
Vago
Antonio' Oarlos
1. Adolpho Franco
Pedro caJazans IVlce-Pre.s)
:! Milton Oampos
Mem de Sá
UDN
3 Arnon de Melo
$('(.';·clana: Oficiai LegislatiVO. PL·7 Vesra de ,r41VQl1faH~ ~~
Rkurue,., Q"""lI;-lo'''',s /li lSAl\) ........f
' -~"". l!Z:l:L-~

Titulares
Partldos
Suplentes
Benedictõ Vailadares
P8D
L Menezes Pimentel
Filinto Muller.
P':s'D
2. RUf carneirO
•
Jefferstln~e AgUiar
(PreG.)
PSD 3 José Gu10mard
Aarão Steinbruch
PSD
4. Victorino Freire
Pessoa d. Queiroz .(Vlce·Pres.) Pl'B
1. Argemlro de FIguelreall/;
. Vivaldo Lima
'PTB
2. Antôlo Jusá .
Osc.a.r passo.s
PTB
3 o VagO
; Antôlllo Oarl""
UDN
1. Daniel Krleger
Jose Cânâldo .
UDN
2:. Eurico Rezende
Padre Oalazar..
UDN
3. João Agripino
1 Arnon de Melo
OON
4. Mem de Sá.
Sécretârlo, Ofielaí ieg!slatlvo, PL-6, J. B. oastejon BraJlCo:il
(Reuniões: QuIritas-felTas àS 15.00 horas.
...

P3D
PSD
?rB
PTB
ODN
ODN

.~,,~-'"

...

Titular...

Pal'tldos

Pedro LudOVlco
Sigelredo Pacheco --'. _
Dlx.HUlt· íl""ado (Vlce·Pres.)
Lopes da COSta lPruldeaíÍl)
MigUel ooulo

Suplentell

1'1>"0 \ 1, Eugênio BarroIi
l?SD
2. Waufredo GUtUe1
PTl3
i. Antônto Juoá
UPlI
1. PlDarte MarJl
PSIP
1. !!aul Glubertl

" ,~~~~:V;W~I\Wq"~~·

\.
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nhor Senad:lr Sigefl"edo Pacheco, mero 1.158-63. do Sr. SenadOr Ao:t) ..
aprovado em 15 de
dezembro de mo JJcá. aprovado em 10 de :1cZP.'ll'
bro de 1963,
1963.
Membros (~) - Parti(os
Membros (5) - Partidos
\
José Felic!::tno - PSD.
José Feliciano - PSD.
Ruy can1eiro - PSD,
$:gefredo Pacheco
(VicePr) Ant-ômo Jucâ - PTB.
PSD
Padre 'Calazans - UDN
José Ermlrio rPresideme) - pTE,
Josaphat Marinha - S leger.':a.
Lopes da C~sta - UDN.
Aurelio Vianna tRelator) - PSD, I
Sec:etarlO: AUXiliar
LegLsta',lvo,
PL·lQ. Alexandre MarqueIS de Albu- H) Para o estudo das Mensaquerque Mello.
gens do Poder Executivo reReuniões: 2~s e 4\1s feIras às 14

SECURANÇA NACIONAL (7 Membros)

•

Suplentes
Titulares
'?ar tidos
GUlOmard
PSD
1. Ruy Carnelro
Victorino Freu'e
PSD
2 At.tillo l:"ontana
Oscar Passos
P'rB
1 Dix-Huit Rosado
Silvestre Péricles (Vice-res) PTB
2 Va"o
Irmeu Boanhausen
UDN
\ AdOlPho Franco
Zarcalas de Assumpção (pres.) aD:-J
2 Eu,'1co Rezende
Raul Giuberti
PSP
1. Miguel Couto
SecretárlO; OfiCIal Legislativo, PL-8. Alexandre Pt"aender.
Reuniõ(·~: Qumtas-feiras às 17.00 horas.
J~sé

I

SERViÇO PúBLICO CIVIL (7 Membros)
Titulares
Partidos
Suplentes
Lelte Neto IVlce-Pres.)
P':'1J
1 Victorino Freire
Slgetredo Pacheco
P~D
2 BenedICto Valladares
Silvestre Pérlcles 'Pres )
·PTB
1 Edmundo Levi
2 AntônlO Juca
Nelson Maculan \llcenciado) P"l'B
AntóllJo Carlos
l1DN
1. Oinart.e Mariz
Padre Calazans
UDN
2. Lope6 Costa
A\'JyS10 de Canalha
PL
1. Me mde Sá.
Dec:etáno: Auxil:ar Legislati·,'o, PL-9, J, Ney Passos Dantoo.
Reumões: Quartas-telras às 16,00 noras,

HANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS PüBLlCAS
(5 Membros)
Titulares
?artldos
Suplentes
SubstJ~utos
.José Fellciano (Ptes,)
PSD
1. Jefferson de Aguiar
PSD
SebastJâo Arcber
2 Filrnto Muller
P'l'B
Bezerra Neto
1. Silvestre Péricles
PTB
Líno de Matos
2 Miguel Couto
.1. Zacarlas de Assumpção
frineu Bornhausen eVice-Pres.) UI):<
Secretár'o: Oficial Legislativo, PL-8. Alexandre Pfaender,
Reuniões: Qual·tas~fel1'as às 16.W horas.

•

COMISSõES ESPECIAIS
A) Para Revisão do Projeto quel Wilson Gonçalves - PSD.
Arthur Vil'g1lio - PTB.
define e regula a PROTE- Edmuodo Levi - .PTB.
çÃO AO DIREITO DO AU- Adolpho Franco _ UDN.
EUTlcO Rezende iVicePrOOldente)
TOR
UDN.
Criada em virtude do Requerimento
D' 480~62. do . Sr. Senador àiüoon
Cumpos, aprovado em 20 de janelro
de 19.62,
Designada em 22 de novmbro de
1962.
prorrogada até 15 de dezembro de
1963 em vlrtude do Requerimento nú.
mel'O 793-62, aprovado em 12 de de·
zembi'o de 1962.
completada. em 4 de janeiro de
1963, com, a deSIgnação dOs Senb.J.res
Senadores
Vasconcelos Torres
e
Edmundo Levi.

Josaphat !\.1arinho -

S/legenda.

torru;.

I

ferentes à REFORMA ADMINISTRATIVA

cria.da por inIciativa da Câm(~:6
Deputado~ aprovada pelO Sen:J.(\Q
em 1 12 1963,
Membros '18) PaJ:tidos
capazes de possibilitar
Senadores:
sw..: industrialização
Wlison Gonçalves PSD,
Crlad.a em Virtude dO Requ€I'; :Den'LeIte Neto - PSD.
to nU 66:j-6::S do 5r. Senadur. o,sé
Slgetl'edo Pacheco - PSD.
El.'mlflo, apt"Dvad<J na seS&ão de lb de t Argemifu de l"lgue1reoo _ P'l B
setembro de 1953
I Edm undo Levl - PTB
DeSIgnada em 19 de setemOl"O C1e
.'\àolpho FTanco - OD:N.
1963.
.
I
João AgriplllO - UDN,
Pro:rogada em virtude do .1cqueAurelio Vianna _ PSB
rlInemo nY 1.159-63, do SI', SCQ,J.:101
Josaph3t Marinho -- Sem le,;t r:.ia,
1\ti1ton Oampos, a(AOvacto na 8e~~ã.c
Df>pu!.ados;
de 10 de dezembrO de 1963,
Gus(rtVO capanema {Pre.slden[é) Nlembros 9, - pal'Üdos
PSD
Aderba,l Jmema - PSlJ
J056" F'ellclano _ PSu
Laerte Vlell'a - uu,," ,Sut! ... Tl:u·dQ
Att.lllO Fontana - P.:::;D
pelo eputado ArnaJdo N"lguel:'<!I,
Eugémo BalTos - P8D,
HeItor Dias - ODN
JOse ErmiriO IReialorl - erra,
DoureI de Andmde - PTB,
Bezerra Neto _ PTB.
Arnaldo Cel'delra - P3P
M~lo Braga pTB
Juarez I'ávora _ ·PDC
Lopes da COSt.a - UDN.
Ewaldo Pintq _ :VIT~.
Milton Campos !P:esldenteJ
dos

I

ODN.

JúliO Leite ,VlcePr ) - PRo
SecretáJ'lO;
AuxilJar
LeglS!lltivo
PL·JO Alexandre Marques de Al':luquerque Mello.
Reuniões; 5(1;; feiras às 16 hora..s,

Secretáno:
OflciaJ
Legislat~vo,
PL-6, J. B. Castejon BrallCO.

COMíSSõES g~I'E('lA'S
PARA O ESTUDO Im

11)

-Ut
do d os ef't
elos F)
_ Para estudar a situacão
~
.dos
C) Para o 6'S
d INFLAÇÃO E DA POLíTI-1
TRANSPORTES _ MARITIC~ TRIBUTÁRIA E CAMBIAL
MOS E FERROVIARIOS
SôBRE AS EMPRI!SAS PRI... Oriada em vIrtude do Requer.me:1.
to 0 9 752·63. do Sr. Senador J\J~e
VADAS
,
'ErmíriO' aprovado na sesafu) de 13 de

PRO,JETOS D\<: r~:\IE:'Il,
DAS A CONSTlTlJIL~O
Projeto de Emenda à Cons"

títlllção nO 4 61
'QUE DISPür ,,,,,!!>. \T\('"n~_
TOS DOf,

~HGI"r:'AUOS,

E:eita em '27 de Junho Qe lf)tJl.
Prorro"ada'
",.
novembro de 1963.
nU> 15 d~ deu'mbra Ot' '9';'1 PP ()
Criada em. virtude do RequertmenRequenmento fil·!! bl ap 2m 14 ::~
to 119531-63. do Sr. Senador Gouvea\ De&!.gnada em 13 de novem.bro õe dezembro de .9S1.
Vieira, aprovado na sessS>de 2 de .(963.
.......
- ate 15 d~ dezf'mbl"o de 19i}3 ~r:o
Prorrogada até 15 de dezemuro de agôsro de 1963.
Prorrogada até 15 de dezembro de Reque 'imento 179·G~ apr em 12 Ol;.
1964 em virtude do Requer1mento
Designada em 8 de agôsto d'E! 1963. 1964, em virtude do Requer1wellt.o zembro de 1962.
mero 1.198·63, do Sr. senador Mene~
n 9 1 162·63, do Sr. SenadOr JC11t.
zes Pimentel, ap'fovado em 16 .ie de·
Prorrogada em virrude do Requeri. Leite. aprovado em 10 de dezemi):o
- at·é 15 d~ de7rmbro de 19ij4 ".:'f'lo
zembro de 1963.
menta n9 1.161, de 1963. do Senhor de 1962.
Requenmenti; 1 l~IH.iJ .Ipl em lé "Ie
Senador AttUlo
Fontana. aprovaJo
dezembro de 1963.
Membros (7) - Partidos'
em 10 de dezembro de 1003.
Membros 15) - partldos
completada em :li! de O\J!_U~,. ç :1~
Membroa (5) _ p~rt1dos
Attmo Fon t.ana - PSD.
1962. 15 de malO de 11.16::1 ;: ::3 dE: a;):u
Gilbert<> Marinho - PSO.
SIgefn-cto Pacheco - PSD.
de lPS3.
Menezes Pimentel - PSD.
JOSé Ermtrio _ PTB. .
Attilio Fontana - Présidénte
Heribaldo Vieira ODN. "'
Membros (:61 - P~~tirL"ls
PSD.
Irineu
Bornhausen
UDN,
Milton Campoa - UDN.
Josê Felicianó (Vice~Pr.,
Júlio LeIte - PR.
Jetferson de _,\'!u::Jr _. PSU,
vasconce1o.s Torres _ PTB.
PSD.
Secretário:
Auxiliar
Leglslntlvo
Lobão da S;neira ':)3 dl;' .j,1)rl1 C'.l'"
Edmundo Levt _ ?TB.
José Ermlrlo - Relator - PTB.
PL·IO, Alexandre M. de A MellO,
19631 _ p,sU
Aloysio de Carvalho - PL.
Adolpho Franco' _ ODN.
H.u\, CarneIro PSD
Aurélio Vianna _ PSD,
BenedJ('~o Val~aClfl, {,
p;:-.; U
Secretária: Onctal
Le3u,lat1vo. C) Para o €'Studo. da situação
Wilson Gonç3,ves 'LJ ue <l.).j ,~
IJ) Para estudar a situação dá PL·3, Julieta Ribe~ro dos santos.

I -

nl).\

CASA DA MOEDA
Criada em virtude 'do Requerlmen- O) Para estudo das causas que
to n' p61-63, do Sr. Senador JeUerdificultam a
PRODUÇÃO
BOn de Aguiar, aprovado em 14 de
ACRO PECUÃRIA e suas reagOsto de 1963. Designada em 28 de
i>gooto de 1963.
percussões negativas na ex-

•

.:<... •• -. -~-"- .• - . _ ' . ' . -

,

"

4<1

1915;n:-;,

c.',,,

Sllvest.re Pencles ,:;:1 d~ a')'",j '.(:>
Criada em ylrtude do Requêl'lmen- 1963)
9
to n . 'i68-63, do Sr. Senador t'ar'.re
Bezc>rra Neto 123 dE' ;)'j:'il de ln~;:n
Calazam, aprovado na ~essão je 13 -PTB
de novembro de 1963,
Afor.~o CelS() pTB
Designada em 13 de no embrJ de
Nogueira da Gama
p'{ B
Ba.rros Ca~"all1o _ PTn
v
1963.
Aloyslo de Ca,va!h)
1': CJ;dl"!,t~)
Prorroga.da até 15 de dezem~ro de - PL.
Requel'lme!lto ". 1.197-63 do se- 1964 em virtude Co Requerimento "Íl- Mem de Sá - PL.

ProrrOga.da até 14 de marÇo de 1964
,::--].tção
.(90 dias )em 'Virtude do Requer1men..
U, número 1.160.. 63. do Sr. Senador
Criada. em Virtude do Requer1men..
b"e!feraon d.e b,gular, aprovado em 10 to n~ 569-63, do Sr. Senador JOSé
... dezembro de 1003.
I...
~irio, aprovado na sessã.o de 2{) de
"'.. ~.
~....,""_
- i>gt\Sti> de 1963.
/
_oXIMOI <7l - .nw ~u"" . .
peslgnad. em 22 de agooto de 1963.
'.bIJerlRlJ de Agu18( tJlret1denie -: }'rOrrogada. llPl' 1 a.no, erp virtude

_!_

do CENTRO TÉCNICO DE,
~~~g€f _ l'U'
AI;RONAUTlCA E DA ESCO-I Lupo; o.
.'9 ,,_ nu: c "
LA DE ENCENHARIA DEI :"3"' - UDN
' i\lilton C~<npo, ,V,c, "::'::':". r'
AERONÁUTICA , DE S JO ~. Henbsldo V·elra - L·n.~
SÉ DO'S CAMPOS.
RUI Pam":]'a L'U',

I

504 'SpgUilda!feira 9
Projeto de Emenda à ..Cons-·L) pro.ieto de Emenda à cons-I - até 15 de dezembro. do 19G4, PcJ,01 Me"". ~es plm.en\JlI - 'PSD,
.. 01'6' '
.' . Ó 9'61
.
Req. 1.143-63, aprovado em ~O de .Milton Campos - UDN.
I
1
\.'",t~;~ao n·
I
dezembro de 1963.
Hel1lbaldo Vieira vtcc-Presldent-e _
(QUE Oltil'íh!; eiDBitE A~ MATIt- {QUE IlÚ)DIFICA fi REGIME DE
COmpletada em 39 d.ç outu~ro <te UO~.

"I)

tltlllçao 11·

lUAS DA CO;;lPWft.NUit\, "l'IU":\- OISCiÜMINA';AO DAS RENDAS) 11962.23 de abril de 19p5.e 22 cl.e JuTil"
00 SENADO 1"f'Ll'INOO
•
- l h o de 1963.
em
de
de 1961..
Membros' _ partidos
J),.Ol>ll1r:a..',l.
-rt::r: llJ4Ni!:NTE ,..: .. _':Irrogada.
.
, Je!terson de Aguiar _ PSD.
APHOVAtt o- ES'fAflELEt:-'mlEN- até 15 de dezembro de H162, pelo
.
de
'l'O !) HO:\U~jlWENTO E O RE':A. Requenmento 60á-61 aprovado em 14
WiLson Gonçalves <23 de abril
'l·i!..H~.'VTu OE' RELAÇOJ5S 'H-· de dezembro de 1961;
1963) - PSD.
l>I.Q!l.i;'\'fH':hb --çUM Pi\ISES ES- e.té 15 de dezembro de 1963, pelo
RUbY_ cOordaIlelsrO :;: PSD'
u vtul'a ~ PSD '.
'1'i',A:... {iJ!.n~O:H,
aequerimento 782-62 aprovado em 12
Lo a.o
de de.!:embro de 196-2i
Gwdo Mondin (29 d,1) QutU'JrfJ dtr
Eié.t-a em '4 de olltubr ode 1%1.
_ até 15 de dezembro de 1964, pelo 1962) - PSD.
Pl'uri-ugada:
Requerllnento 1.141M63 aprova!1o em
Milton campos - UON.
- at-e l~ de dezembrQ de 19'32 ~í'.io lC de de~embro de 1963: _
HerlbalQo. Vieira - UDN.,
BeQu~nlllento 3M-iH. apl. em 14 1:e
Membros tllH _ partidos
Lopes -da Costa. - UPN,
{1r'Z,,:molü de 1961:
I· Jefferson de AgUiar ~23 de abrU, JOã,o AgrIpino (23 de p.brll de t96~)
ate 1;:1 Ge dê'zembro de 1l}d3 O~IO .de 1963' _ P S D . ·
- UDN
Req 1 Hi!Hi-a, apr. em 10 de aezem~
Men,eze.s Pimentel _ PSD.
EurICO Rezende (23~ de ~jJ de
brú de 196::1,
Ft1tnto Mul1er _ PSD.
19:6S) - UDN_
.
C;)mpletílda e~ 29 de outubro de
GUlda Mondln (29 de outub'i'o de
Silvestre Péricle.s (23 d.e ab.rtl de
t196:l e 14: de ab:~l de 1962.
J 1962' _ PSD,'
'.
,1963) -. PTB.
Membros t 16) _ 'Par,tidos
Ruy CarneIro (23 de abril de HI63
Nog~el1'a da P-h~ma ~~B. ~
Mene'.!o'el'\ pimentel _ PdU~
- 9SD,
BSrl Os C-arva
- ~... .
WU::;on oon,çaj~es (23 de abl'lI de
Damel Kriegef (Relator) - ·UDN.
AlOYSio,de carvalbo - PL.
EurIcO Rezende (23 de abril (i,e
Miguel C01:'to :- PSP. d
b li
1963, _ pL'esidente - PSD,
Lobáo clll Silveil's _ PSD.
1963, - UlJN.
Catt.cLe Pmbelro l23 e a r
à.e
Ruy Carneiro 0,23 de ntml de lOb3)
Milton Campos - UDN.
1063) - PTN.
_ PSD,
.
HeriIJ.Qldo Vieira - UDN.
GUldo Mondln .',. ãe autuaro de
RUi P,almeira -ODN,
.
. , P
E
d'" ""
b I de. O)
rOJ·eto de !TIell a "-,,OI1S!íHl41 _ PSD,
Amaury SiIva. - "3
'" d e a.rI
9
Eunco Rezende (23 de abl'll de 1963> -:- ,PTB,..
tituição n 1/62
19li31 __ UDN,
BaITQ,s ~Carv~lhQ - P T B . ·
Daniel Kr~"'(7er _ [JD",
A~gcmlro de Flguelrt:~do _ PTB.
(OBRJUATOR1ED4,DE ,PE OONCVR-B
d I ' SO PARA lNVrulTIDJlR4 .E~1
MUton ca~p:)s- fVi.ce-Prestden~e)
ezerrn Neto j.~ e a.bri de 1963
CARGO INICIAL: DE OARREIR4
- tIDN.. .
- P'l'B,
E l'ROIBIÇAO DE NOMEAÇÕES
I-Íc.·!oaldlJ Vleira _ UPN.
AloysiO de_ Carvalho - ,PL.
lN'IJ:.:RINAS) •
Lope$ na CO~t.a .- PDN,
Lino de Mat.m .,.. PN.
SIIve.tre Pérlcle......... ) _ p'rB
Ei.elta em 10 .de .maio .de 19·62.

~~.cigE(,~~~~~RQ~-~~~~~i~A~\~f-

~l.eita

~o

uovemb~o

I

-o..

Vi.alao Lima -

P'I13.

.

Amaury Silva '24 de aJ>rj) <le 1963) M) Projeto de Emenda' à. Cans- PTB
. ....
Q 10/61
Vaga do Senador Pinto FerreIra
tltUlçao n,
('.' de abr!l de 1963) - Relu,,,,,
,APJ;ICAÇAO DAS CO'l'~S DE UIp'a,·
POSTOS. DE~TIN4DAS AOS alUA!oysio de Carvalho - PL.
NIVU'IOS).
--.. ,
Lmo de Matos ..... PTN.
Eleita em 28 de dezembro de 1962.

.K)

.,"

-'--

,l'rorogadc:

Projeto de Emenda li Cons- - ·até 15 de dezembro de 1963 pelo
Req. 733-63 aprovado em 12 de' à,t-tituiçâo 1i9 6/61

2.em);lrç .o.e 1962..
_ a!~ 15 de dezembro de 19n4 p.l0
POSTA no SÊNADO. De <JHEl,'E Eeq, 1 1,42~ü3 aprovado -em 10 de ou.
DE !UJ~SãO OIl'LO ..\tA'l'i(;A DE tUbl'O' de 1963.
~
Ct\JlilTEU Pf.RMANENTEI.
Completada em 30 dê -março de
EleIta
5 de- outUbro de 1961. , 19(:s2. 29 d,e outubro de 1962 e :3 de
Prorrogada:
abril tie 1003,
'
_ ate lá de dezembro de 1962, 0610
Membros !l6) .- <Partido"
R-e.Que:lmentoO 008~61, aprovado em 14
J~fferSQn de Aguiar <~ PED.
de janeu-o de 1961';
Wllson Gonçalves (23 de a,bril de
- ate li> de Janeir9 ele 1963, pelo 1963) _ PSD.·
Requerunellw 781-62. R,pfDvarlo em 12
Ruy·,08meu:o - f'SD;
de dezembro de 1962;
- ate 15 de dezembro de 1964, ~el0 J.,obâO da Si! velra - PSD.
.ollUlo
Mondir, (29 de outubro ae
Requenrnento 1.140')'63 ,aprovi::.do em
19621 - PSD.
10 de aezembro de 1963.
Oompleta.da em 30 de QlarçO de
MIlton Campos - rJDN.
1962, 29 .de Dutubro de 196~,_ Z1J' de
Heribsldo Vieir~ - UDN.
abril de H103,
Lopes da =ta - rJDN.
João wipino (-23 de abrll de 1963)
MembrOlS (16) ._ Partid06'
- UDN.
Menezes ,Punentel - PSD.·
Ruy CarneIro 123 de abril de 19'J3) ,
Eurico Rezende, C2.3 ~.de a.brU' de
- P,e.sl<!<oute - ·P6D.
'
1963) - UDN.
Lobão da SUv.elra - PSD,
. J3ilvestre .p.érlcles <23 ó. e.brjl
Jefferson de Aguiar t23 de abrU de, 1963) _ PTB,
1963) - PSD.
.
oNgue1rra da Gama - ?TE.
. Guldo MOlldin (29 do outubro ~ de
.o;w62) _ PSD.
BArros D!U'ValrO - PTB .
DanIel Krlegcr _ ODN',
..Josapnat Marinho .23 de a.br~l de
. .
Eurtco
'R-ezende t23 de e.brl1 de 1963) _ s. t.g.
1963! _ rJDN.
A:l.oysio de carvalho - PL,'
. Mílton campos. - UDN .•
. Li.n-o de M9,t<>!S, - E'TN.
He.ribaldo Vieira IVice~Presldel"lte)
(SôlHtE CXmIERAç,\Q, POR PRO-

em

a.

turlCO

19G1l) -

Rezende (23 de nt)ri ide
Relator - UI:tN.

l:,;;yeti~:ep~~~rl;~~ l~- ~h~rll

de

Nogueh'a dll Gama - PTB,
Bar:,O,s Carvalho""!'" PTB,
liloysio de Carvalho - PL.
Lin,o de Mat-o.s - PTN.
'
J_oão Agripino -<23 de abril de t~53}
- UDN,
..
Daniel Krleger _ UDN.

..

Q) Projeto de Emenda à·Cons.
tituiçãQ ~ n9 '3/62
(APTORllM o TRIBUNAL .sUPE-,
. RJORELEnORAL A FIKAR OA.TA PARA A REALlllAÇIlO DO
l'LEBISCITO
,PREVISTO
Nl\
I>JlEJl,'DA ·CONSTlTUCIONAL N'
4 - 4TO tlDlCIONtlf.l.

Eleita em 10 de julho de 1962.
Prorogação:
- ,até 15 de dezembro de 1963 pelo
Requçrimento 787·62 ap-rova.do ~m 12
de dezem.bro da 1962.
'
. ~
- até 15 de d..cill~ro· d.e 1964 .-'0
",t:.<
Requerimento 1.146, aprovado tm 10
de dez.em'bto de 1963. '
.COmpletada " em 23 de abril de

1B1lS.

Mem.nJ.'.o."1 _

'

Pal'tidos

Jefferson de AguIar - PS.
W11sou Gonçalves (23 de a::>n.l da
19ô3) - p,sP.
prorrogada:,
"
Ruy Ca.rneiro - PSD.
- ~M lõ de dezembro de 1962, pelo Lobão da SilveIra - PSD.
r
vada
Req. 785 .. 62 ap 9
em 12. de d.E:~
Menezes ?l}nentel - fSD.
zembro de 1962.
Le~te Neto {23 de abrIl de 1963} _,
_ até 15 .de dezembrO de 1868 pelo .PaD.
Req; 1.144.6:1. ~prov.do em lU· de deM!)t/.>}l .l'1'lI1~OS - rJDN ._
zelllbro de 1 9 6 3 . ,
. He;tljaldo VIeIra - UDN.
-,'
Joao Agripino (23 de abra de 1963)
c<>mplet<>.d. em~ de,abrjl de 19~. _ PJ:)N.
Membr''''' - PartlàJ10
EUrlc;> Rlll'ende (23 de aoril de
Jefterson de Agu1a.r __ PSD.
1983) __ dDN.
Wil60n GOnçalv_e.s l23 dê abril de
Dantel Krieger _ UDN,
1963) -:.. PSD. \ ,
Silvestre l'él'icle,') (23 ·de al?r11 de
Ruy OW'nelro - 1'S,
19d~) .- !'TB.
Menez-es .pimalitel - 9~.
Nogueira 'da Gama":: PTB.
'~11lton C.ampQ,'i- - UON.
- Bartos Carvalho - ~.
, Herlbal<io Vieira - UllN.
~ra ,!le eA -PL.
EUrico
Rezende l23 de ab-til de
AarãD Stelnbru6b _ MTR.
19.63) ;,.. ODN.

(23 de abril d. 1963,' R) Projeto de fmand a à C,lIJS- /
I1lce'P,esiaente - UDN. '
tituição n9 5/62
'
Daniel ,Krleger -- -UDN.
SlIvestr. Pérl.!.., t23 de abrU de /DISPOE .SOBRE f\' ENTREGA AOS
19~3) _ P'l'B.
'1 . MUNICI:PIO.S DE -'10'10 DA' ARIIE·
C4DAQJlO ,DOS I'lST4DOS QVANNoguel .. a da Gama _ PTB.
DO. EXOEDER AS RENJ)4S MU·
Barros Carvalho - ~!i"l'P.
IlIIGIPAJlSl. "
.
Aloysio de Carvalho ..... -PL.
Elelta em 13 de sétempro .de' lPt12.
Aurélio
VIanna (2_3 de abril de
," ,
.
.r
lB€3) - Relator - PSll.
.Prorrogada:
~- até !li de dezembro do 1963 pelo
,P) Prol'ato ~de .EinBndaà _CDns- Requerimentp n' ·l.llYI-as "provadO
_
em 12..de fiezembro do 19d2;
tituiç.a.o n Q 2/,62 .
\ ',_ até.l.!> dedOZ@ljjro de te64 pelo
INSTITUI NOVA DISCRÍML.'1AÇA!) Requerimento 1. 141_6 ilaprovado eD:
(~DE RENDASEM~'4YOn: 'J)O/!II~ de dezembro' d. 11163.
MUNWI:PIOS)'
..
OOmpletda em 23 _de e.brlJ de UI88.
.
Membl'OB - partldoa
Eleita em 2.3 de mal. de 191!l.
Jefferson de AguIar - PaD.
JOãO' AgripinO

-

Pmr:r.ogaçâo:
_ até 15 de dezembro de 1963 pelo

Ruy .000Jlerp -- ~p: .

Lobão de Illvera -J;\SP.
Requerimento 186-62, aprovado 0Dl ~
Wilson aonçalv.. 123 de abrn di
d•.dezmnl>ro de 19B2;
1963) .:. ,FS.P. .
.
_ até 1.5 de <I.zembro de l.964 ll"loUiM .Neto 1234 .G~) -l',sD.
Requerimento 1.145-6~3 aprovadO em
Mene"es PJlIlfllllel - I'r1!oldellte.·
...... UDN,
.
la !le dez~mbro de ,1963,
M1lto)l .ClIm_ - '!1DN •
Lopes da COsta - rJDN.
N) Projeto de -Emenda à. C:ons- . Oi>nl.pletada elll 23.d,e AIlrll d• . Hm;!baldo 'Vlelra ~ rJDN·
Vaga Cio Senador Pinto Fe':'I'elra
':tu,' "ão 11~ 1'1/61
'1963,
Jo,s.phat Marinho - (23·..i.6~) (23 de abril' de 1962 - Relator "
,
Vlco,Pr~ldent~ UDN.
Membros
Patt1dos
Oilnfel
JCrl~ger _ UDN.
pTB
(CRJAQAO DE NOVOS
Jefferson de Aguiar -- esD. ~
Vaga -do S~bor PiPto Ferr_efra.
Bezerra Neto (23 de abrU da 1963)
MUNlÇIPIOSI
W!Uion 0<>,,>,,1... (ll3 àe a.l><11 de
-EUrIco Rezende· (23.4.63) - 'UP.N.
- P1'B.
.
EleJta' em 28 de março de 1962.
j963) - PSD,
. ~
(26.4.63) _ PTB.
Amaury Silva (23. de abril de 1963)
_ PTB.
PrOl't'ogação:
Ruy Carneiro - PSO. .
NOjJueIlQ., ,da ~Ul'-·- ,P"f.8.
- até 15 -de dezembro de 1963 Ilflo
.Loboo da Sih'"llrB - F,aD.
na:rros carvalho ,_ PTB.
Vivaldo [Jma _ PTB,
·R.eq,
794.62.
aln"Ovado
em
~
ae
;W,1
L_eite
Neto
~23
c(e
af}r:ll
de
.1853)
Mem
de Sã - PL.
Aloysio de Carvalho -- PL.
zembro de 19d2.
.
- 'PSD.
Miguel C<>uto, 123.4,63), ~·1'SP.
Uno de Moto.! ,- P'nl.

II

•

5€-gul1da-feira 9

-------

DIARIU
~---

uu

l;UNliRl:.l:il:iO NACIONAL

.-.-

-~~

(Seção 11)

Março de 1964

~

--~~~~

505

5) Projeto de Emenda à Cons- I Silvestre Pér!cles - PTB
Y) . Projeto de Emenda à Cons -! Bezerra Neto - PTB
I Argemiro de Figueiredo - PTB
. o 6/6
LevJ - PTB
titUlcao n· , 2
, EtI\'lco Rezende (23 4.63) _ UDN
tituição n 9 5/63
I Edmundo
Argerrmo Figueiredo _ PTB
,AUlIEN'L\ PARA QUATRO O Nt.1!\lEItO
DE
REPRESENTANTES
DOS ES'fADOS E 00 DISTRITO \
FEl1ERAL NO SENADO).

Milton campos UDN
Daniel Krieger UDN
Josaphat Marinho - Sem Legenda
ALoysio de ç~o PL

\

Ele, •• em 13 9 6~
Prorrogada:
- até 15.12 63 'pelo Requerimento
'190-62, aprovado elil 12 1~.6'2;
- ate 15 12 64 pelo Requel'lmento

V) Projeto de Emenda à Constituicão ,,9 2/63

I

lDISFOE SõBRE O Il\IPOSTO VE
VENDAS E CONSIG!ItlAÇÕES
'

-

Meio Brag a - P'I B
Eurict. R.e7.ende In 4 63' - UDN
A;oys:o de Carvalho - UD~

Designada em 3l.5 63
\ Afon~o Arinos _ UlJN
Prorrogada até 15 12.64 pelo
,}oSaphat Mannho - RelatOr
querimento numero 1,154.-63, apro- Sem ~~ger1da,
vado em 10 12,63
AU:'eho ylalma - PTf

IDIRE["1'O DE PROPRIEDADE)
.
Designados em 23.4.63
Prorrogada:
- até 15.12.64 pelo Requel'lmento
1.151-63. aprovado em 1(}.12.63.

Re-I

Ivlembros _

JÚl.o Le,le -

partidcx

PR

Jefferson d-e Aguiar - PS:C
COMISSõES
RUy carneiro _ PSD
Lobão da Si! veira - PSD
PARLAMENTAHES DE
Wilson Gonçalves _ PSD
INQUÉHITO
~1.embros Partidos
Menezes Pimentel _ psn
Jefferson de Aguiar _ PSu
Membros - partidos
Leite Ne·to - PSD
CRIAI)AS IIE ACôRIIO eml O
Amaury SilVa - PTB
ART. 53 DA CO:SSTITUH,',\O I
RUy Carneiro - PSD
Jefferson de Aguiar - PSD
Lobâo da Silveira _ Relator
Ruy Carneiro - Presidente - PSD Bezerra Neto - PTB
O AR'l'. 149. AI .. tNEA A, DO HE
'"
Vaga
do
Senador
Humberto
i'SU
Lobão da SUveira - PSD
GIMENTO INTEI~NO.
Neder _ PTB
W:lso n Oonçalves
(23 4 63)
Wilson Gonçalves - PSD
PTB
1~) Para apurar a aqUlslçao.
Menezes Plmentel _ PSD
Argemiro de Figueiredo
PSU
Eurico Rezende - UDN
Menezes Pimentel _ PSl:'
Heribaldo Vieira - Vlce-Preslaen~
pelo Covêrno Federal, do'
Milton Campos _ ODN
Mt1ton campos -UDN
te - PSD
acêrvos de concessionária"
Daniel Krleger _ UDN
Herlbaldo Vieira _ UDN
Amaury ,Silva - PTB
AloysiO de Carva.lho - PL
Josaphat Marinho' - (23 4.63)
Bezerra Neto - PTB
de serviços públicos e "
Josaphat Marinho - Se mLegenda
UDN
"'"
Var,a do Senador Pln:o 't"e/~
importação de chapas d,·
Da.nlel Kr1eger _ UDN
feira _ PTB
ELU'ico Rezende - (23.4 63) _ ViSilvest.... é Péric1es - - PTB
Z) Pr9jeto de Emenda à Consaço par.a a Cia Slderúr~
ce-Pres,idente - UDN
Artur Virgiho - PTN
9 6/63
tituição
n
gica
Nacional .
• , Vaga. do Senador Pinto Ferreiro.
Eurico Rezende 123 4 63) _ uuli
(23 .;. 631 -' P-:-esidente - PTB
Milton campos:"" Relator _ UDN
(INELEGIBILIDADE)
Criada pela Resol"J,ftO número 11
~ogu!,jra dfo! Gama _ PTa
Joâo Agripino UDN ~
,
de 196:3 a&;inada pe,o .::ienhOr NelWI'
Barros Cal'valho _ PTB
Josaphat Marinho - Sem Legenda
DeSignada em 2 10.63
M(lcuIarl e maiS 28 SenhJres SenáAlem de Sá ~ PL
Aloy.sio de Carvalho - PL
PrQrrogado até 15 12 64 Delo Re· dO;',es lapresenUlda em 30 d.e mElIL ti
Júlio belte (23 4 63) - PR
queriment-o número 1 156-63, aplOva· 1963'
'.
De~ngnada em 31 de nl1W de 196,~
-.
W) Projeto de Emenda à Cons- do em 10 12 63.
Membros _ Partldos
1-:- Pl:az o - l~() d:a", aLe :l8 de st'
T) Projeto de Emenda a Cons-I
tituição n9 3j63
Jefferson de Aguiar _ PSr:
"em!)lO de 1963.
tituicão 11 9 7/62
Ruy CarneIro _ PSD
Prorrogada:..
..
I !DlSPõF: SõRRI<: A !\D;\lINISTltAWilson Gonçalves _ psr
- Por m.lls 120 I.lws. em vlrtud'
(ItEVOGA A EMEI'IIA CONSTlTU-1 ÇAO DO DISTRITO FEDERAL E
José Feliclilno _ PSD
(la aprovacão do 1{eq'~enmento nú
CIO"·.4.L ....." 4, QUE INSTITVJU o
.lUA'rERIA
DA
COi\U'ETI1:NCIA
Walfredo Gurgel _ PSD
mero 656-63 do ~enhor Se:1Jdor Jon
SI~TEl\lA
PARLAMESTAIt
llE
PI:IVATIV A DO SE!'\.\DOt.
~
GOV~R:\:O E o ART. 61 DA. C():\'8-'
,
Agnplno, n:1 ses!'ao de 18 de se em
Ai'gemn'o de Figueuedo _ P'fB
TITljIC"O ["EDER.\L. DE is
Des~gnada. em 2 5 6~
Bez.erra Neto _ PTB
bro de 1963 121 horas l
SETEMBRO DE 1946).
ProlTogada até 15 12 64 pelo Re·, Silvestre Péncles _ PTB
- POl" ma.is um ano em virhdf d'
quenmento 1 152-63, aprovado em 10
Edmundo Levl _ P'l'B ~
aprovação do Reqm'flOlento m1;l,!':'
Eleit·a em 6 12 62
de dezembro de 1963,
Eurico Rezende _ UDN
1 173-63, do .:Senhor Szn'ildor L.e!l{
MjJton Campos _ UDN
Neto, na ~es.5ao de 12 de drzflllbl"l
Prorrogada:
~
i"lembros _ Partidos
AluYSiO de Carvalho _ UDN
de 1963
até 15 12 63 pelo ttequerlmento
Jefferson da Aguiar - PSD
Afonso Arinos _ UDN
l\.·lembros - Partid·os
791-62. aprovado em 12 12 62;
Ruy carneiro - PSD
até 15 12 64 pelo Requeriment.o
Josnphat Mannho _ Sem Le~enda
Jefferson de A~trar - P.3D
L<>l.lão da Silveira - PSD
1 149-63 aprovada em 10 12 63.
Raúl Giubcrti - PSP
Le:te Net.o Iprp."lden:f'1 - PSD
Wilson Gonç.alve5 _ PSD
Comp.e'ada em 23 4 63.
José Leite - PR
NelSOn Mactl1fln PTB
Menezes PImentel _ psn
João
A~r1p!nO IRe!ator\ U[)N
Leit·e Neto - PSD
.\r.'!n J:'08 PartIdas
, I
JOSaphat
M..aI'inho
Sem Lf'gend2-1
Projeto de
Emenda
Amaury Silva - PTB
J ft Pl";::,ul) de AgUiar _ PS:c
Be-zena Neto - PTB
Constituição )19 7/63
h '.\ Carnelro - PSD
."
Vaga do senador Pinto Ferreira
I 2")
Para anurar fatos aponta·
P .:':: o l....udoVICO PSD
(TRr\~SFF.TU-::SCl,\
p.'\RA ARE-I
- PTB
dos da tribuna do Serladc
WIl.son Gonç.aJves
l23 4 63)
Vaga do Senador Eduardo caSERVA DO L\UI.[TAR 0,\ ATIV1\
PSD
talão lvice-Presldente) - PTB
e outros, relacionados con~
QUE SE CA!I."lHDA'fAR A CARUO
Benedlto V,alJadares - PSD
.. , Vaga do Senndor Eduardo ~
ELETTVO).
irregularidades graves (
Menezes P.menteJ _ PSO
smar _ PTB
Designada
em 2.10 63
Ml:tOn campos UD~
Eurico Rezende _ Pr{" jC:.1te
corrupção 110 DepartamenHenba;do V;eira - UDN
Prorrogada ate 15 12 64 pelo ReMnton Campos UDN
to de Correios e Telégrafo,:,
Eunco Rezende 123 4 63) - UDN
queriment.o nlimero 1 156-63, aprova~
Daniel Krieger UDN
Daniel Krieger - UDN
do em lO 12 63
AlOysio de Carvalho - PL
.
Criada
pela Resolução número 3:'
João Agripino 123 4 63) _ UDN
Membros _ partlClos
Josapha' Marinho _ Relator
de 1963, assmad a nelo S~'nhor J.ffAmaury Silva 123 4 63) - ?'TB
ierferson
de
Aguiar
PSD
Sem Legenda
ferson de AgUlar e mnis 33 Senhore.o
Nogueira da Gama _ PTB
Ruy carne1ro _ PSD
Senadores
lapreseo'ada 030 se.ssãQ di"'
B:uros carvalho _ PTB
Wilson Gonçalves - PSD
,30 de out'.lbro de 1963).
I X)
Projcto de Emenda à Cons- José
Mem de Sá - PL
Feliciano _ PSD
Raul Oiubertl - PSP
Walfre& Gurgel - PSD
Prazo _ atp o f:m da sessão legis.
tituição n 9 4/63
Argemiro de Figueiredo - PTB
lativa de 1963,
(CONCEDE IMUNIOAI)ES AOS
Beze"ITa Neto
- PTB
- por 90 d'las (a.e
i.l
5 d !'
U) Projeto de Emenda à ConsVEREADORESI
Sltvestre
péricles
_ PTB
ProlTogaçuo
1
março de 1984\ em vlrtude do Retituição n 9 1/63
Designada em 20 5 63
Edmundo Levi - PTB
quel'tmento númerO 1 163-63 do SeEurico Rezende - UDN
nhor
Senador
W~!.::on
Gonca:v('.<"
('Tr..:.. SALlIO DE MULHr.:RES E MEpronogada até 15 12 64 pero' Re~
MiltOn Campos - UDN
aprovado na sf'.<;<:;ão de 10 de de3em.
'-:(!RES E l'RASAUIO EM t.N~ querimento número 1.153.63, aprova.
Aloys:o de can'alho - PL
bro de 1963 (21 30) .
lJ<JS'HUAS lNSALUB?ESI.
do em 10 12 63.
Afonso Artnos - uns
Marinho _ sem LeRcnda
D~s:gnação em 6 de dezE'mbra de
D~.signada em 23 4 63
Josaphat
Membros - partidos
1963
JúlIo
Leite
PR
.
Prorrogada até 15 12 64 nela Re ..
Jefferson de Aguiar _ PSD
Ml.'mbro.s
(U) - Par~\do.'l
Q'Jerimenlo 1. 150·63 aprovado em 10
R~ty Carneiro ~ PSD
~.
Jefferson de A:Z1JJar - f'Sn
Lo'oâo da Silve1r~ _ PSD
Z~2 Projeto
de Emenda
Le,te Neto - PSD
de dezembro de 1963.
wtron Goncalves - PSD
Constituição n Q 8/63
At'il1o Font:ma - PSD
Membros - partidos
Menezes PImentel - psn
Wi1son Gonc;alves - p;·:dC.?nte
Leite
Neto
_
PSD
(AUTONOMIA
DOH
l\lUXICíPIOSI
PSD
Jeff~r.son de Aguiar PSD
Ruy CarneIro - PSD
Amp.ury Sllva - PTB
eS lgna.da em 22.10 63
Artur Virgillo - P':'B
llf7erra Neto _ P'l'B
Bezerra Net·o 8 11.63 ~ V~ce-Pre ..
Lobão d3 Silveira
PSD
...
Va.ga
do
Senador
Plnto
lõ'Pl'1'P'U'*,
Prorrogada
até
15
12
64
pelo
Re·
s!dente
- PTB
Wilson Gonçalves
Rela;.Qr
~ PTB
querimento numero 1 157-63, aprova·
Mello Braga - PTB
PSD
\
. Silvestre Pél'icles _ PTB
do em 10 12 63
João Agripino - UDN
PSD
Menezes Pimentel
Adal\)erto Sena _ 'PTa
Membros - Partidos
Daniel Krleger UDN
Leit·e Neto - PSD
Eurico Rezende (23 4 63) _ UDN
Jefferson de Aguiar - PSD
i
Eurico Rezende (23 4 63) - UDN
Amaurv Silva - PTB
BezerrSl Neto - Vice-presidente
Milton Campos - UDN
Ruy carneiro
PSD
t Aurélio Vianna - PS"B
João Agripino _ UDN
WIlson Gonçalves - PS[!
Secrp'árlo:
AuxJllfP'
r ,f>~:lslat1vo.
PTB
Aloy~lo de Carvalho PL
j
J{)sé Feilciano - PSD
PL-9 J N!'v Pa~os D<:lntas.
,
Vaga do Senado!" Plnto Ferrelra
Josaphat Marinho _ Sem Legenaa I Reuniões: ., •• , .• ,.................
Lobâo da Sllve1ra - PSD
i - PTB
1 148-63 apl'ov3do em 16.12 63.
Completada em 23 4.63.
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QUARTA-FEIIlA. 11 DE

~lARÇO

DE 19"

SENADO FEDERAL
2' SESS_'{O LEGISlATIVA ORUlNÁlUA, DA
ATA DA l' REU~JlÃO PREPA-I
RATóRIA EM 10 DE MARCOi
DE 1964.
I
Eleicão do Presidente

i

.

l'RESIDtNCIA DOS SRS. nlou-I
RI\, ANDR/\DE, NOGUEIRA DA GA.
lUA E RUI PALl\1EIRA.
'

As

ach'lm~se

horas e. .. minut.cs
presentes o.'> Senhores

Senadores:
AdalbCrto Sena _ Josê Guiomard
_ Oscar Passos - Vivaldo Lima Edmundo Le~'Y - Arthur Virgílio Zacharja,g de A~sumpçõ.o Cattete
Pinheiro - Lobão da Silveira - Sebnstião Al'cher - Victor 110 Freire Joaquim Parent-e - José Cândido Si~efredo

Pacheco"- Menezes p:men-

tel - Antônio Jucá - Wi}::;on Gonçalveg _ Dlx-Hnit Rosado - Dinarte
Mariz - walfredo Gurgel - RUy
Carne TO - João Agr1p!n-a _ Barros
C(.H'yulho El'c.1irio de Moraes Rui palmeira - Uerlb-àldo Vieira. Júlio Leite _ Leite Neto - Aloy.slO
de Carvalho - AntOnio BallJino Josapho.t Mar:nho
Jeffers(l1 de

Aguiar - Eurico Rezende
Ra;u
Gíuberti _ Miguel Couto - Aarao
StCinbrucb _ VaSCQ,Q('elo,~ Tôrres Afonso Arinos - Aurélio Vianna GilbeTt.() )"1minho - Milton campc""
_ Rened'cto valladares _ Nogueir:\
da Gama _ padre Calnzans - Lin!~
de l\:It\ttos - MOtu'a Andrade - José
Fellciano - penro Ludovico - Lope~
da Costa _ F'iliutc Mtiller - Bezer~
1'a Net.o - Adolpho Franco - 1. .Iell0
Brf4ga, _

Irlnen Bornhaw::;en -

An~

tônio 'CarlOs
Atilio Fo:::\tans.
Guido Mondin - DanIel Kr'.eger ... Mem de Sá, _ (59).
(

O

sn.

PRF.~tDENTE:

.'\' lista de presenc:1 nCU~a o com·
pal'cclment.c de 59 81's. senAdores
Havendo ntlmero regimental ,declaro
flbel'ta a sessão.
O SR. l'RESmTh"TE:
Não hâ ata a ser lida. A reunião
de hoje de~t1nQ-se à eleição do Pre·
sidente do senado para fi. .sessão I~·
gi"laEva do corrente anO.
1. eleiçãc é di~clpl111ada pelos se~
guintes .artl!'<O.':i de Regimento:

niôes preparatórias, que ol)edece.
rão às s·eguintea normas:

;;~

LEGISLATURA
Proced,e-se à Chamcau.

São lidas as st'guintes:
CO~IU"'IC"ÇAQ

a) real~zar-se-âo à.s 14 'horas e
30 minlltf'S,· com o quorum m!nl.
mo de ~·7 senadores;

Exmo. 81'. Prcrsidente do Senado
Federal:

RESPONIlEnI A CHAMA0.' E
TAM OS sns. SENAJ)ORIlSI
Acialbt'rto St>na.
J:::sé·Guiomard

Vivaldo Lima

Noo têrmos do R.eg meuto lnterno,

a direção do.<; trabalhos ca· tenho a honra de comunicar fi, Vossa
berâ à. Mesa que houver sido ele1. Excelência, que, nC2ta dat.a, passo a
ta. para a. eess(io legislatlva a.nte~ integrar o Bloco Indt'pendcnte desta
b)

Erunundo Levy

Arthur Virgílio
Zacha. ias d.e A'!sumpçao
Cattet.e P!nheiro
Lobão da. Sih'eiro.
Sebastião AI'cher
V.ctorino Freire

riar, dela. excluídOs, no inicio li!! Caea,
leg·islatura. os que tiverem t:do
'Bl'aEília, 9 de março de 1964. ext:nto o mandàto de Senador;
!-{eribaldo ,"'ieira,

h" ~'a:<; ';~f;és' ·l~gi~ia:ú~·~~~ 'S'l;b:
seoüentes à primeira da legiSla.
turB.

rnr~se-á

a eleição do

JQ?quim P2rente

CO)WNWAÇ.l.O
Scnhor Presidente:

J o,'le Candldo
:,:,j:;eírNb Pacheet
Menezes I?!mf'ntel
Antfmio Pimentel

pr~·
pr~·

Comunico a V. Exa. que não set'ei
sidente n!l primeira relln;ão
pUl'alória f' a dos demais roem· candidato a. Presidênc a do Senado,
bro, "da Mf"sa no d a seguinte". nesta opOrtunIdade.
Bl'n..<;íIia, em 10 de março de 1964.
........................ ,
- Jefferson de Aguiar,.
"Ar~. ;)6. A eleição dos mem~
bro'l da Mesa. far·Re-á em eSCl1l~
O SR. PRESIDENTE:
tinIo secr{>to e maioria de votos
documento::: q,.1e a.cabam ae $!'T
des Senadores presentes.
tidos vão a. publicação.
~ 1~ A eleklil), ,..,~"'er'9ado o d:s~
Vai~se proceder à chamada para a.
posto no art. 72, far-~e-:\ em
cinco e~crutin~os, na seguinte votação: 0."1 81's. Senadore..1J vão ele ..
ger o Presidente do Senado.
ordem:
Ao ser chamndo, cada ScnadC'T de~ o Preslden~f':

Antõnlo Jucá
Wi1~on

...... .

Os

verá depositar na urna a sobrecartn
·TI - para o vice~Pre5ídente:
~ontendo o seu voto,
IIr - paro o 19 e 2~ SecretárioS;
IV - pa:u o 3(1 e 4~ SecretáriOS;
O Sr, 39 Sec'l'etárl0 vai Dl'Oceder à
V - pal'a 0& suplent'cs de secretá- chamada do nort-e para (} sul.
rio" .
O SR. VICTORJ:<O FRÉIRE:
Na pre.<;:E"nte sessão lel1;islaUva. eOnSenhor Pres:dente, peço a palavrn
forme declarei, deve ser eleito o Prc- pela Ol·dem.
'3'dente,
o SR. PRESIDENTE:
Solicito aos 51's. Senadores perma.-- Tem n palavra o nobre Senaneçam no plenário, pcrque, devendo
esta e!eiGão realizar-se hoje. pr\mell'o dor Victorino Freil'e.
dia da $'€ssão preparatória. no eMO
O SR. ,'lCTOflINO FREIRE:
11'! ela não se comnletar com a vota·
~ão que vai ser feita.. sBrá necessário
- ,'Pela ordem) - Sr. Presidente
"O!lVCcar-se nova 1'eun'ão, logo 8. se- ,~ergunt:> a y. Exa, se a votação ])0""lfr
;ecrla ser feIta de sul para norte fi
de qUe
n03~O emjnente colega,
Para que 0.<; 51'S. Senadores po..<;snm Senador Eua'ênio de Barros d.ela par.
munir-se das cédulas neces.."árias tlcipe, O avião em que v~ S Exa
mmJendo a s~ão pOr 10 rnlllutoS. \atrasou.se mas chúgara e.n1 BrasUü:
Está reaberta a. sessão.
dentro de alguns minutos,
Suspl'nde-se a sessão tb 15 hO-! O SR. PRESIDENTE:
ras e 15 mlnutos.
_ Não há jmpedi.mt'Dl0 algum em

,\.

O SR

,

.

lfim

PRESIDENTE'
~..

Está reaberta a sesrtO.

I

o

qUC () SI', ,E,enador Eugêni~ Barros ~o_
te tão logo

ch~g-ue

ao r.ecmto. A5S1m.

a chamada vai ser procedía.l na. for-

Gonçalves

D:x-Huit Ro:;,ado
Dinfll't Mariz

I

Waltl'edo Gurgel
Ruy Carneiro
João Agripino
B"'J';'cs CRI'\'alho

Pes-<;:.a. de Queiroz
Enninio de Moraes
Rui PaImeirn
Ht'ribaldo Vie1n
Júlio Leite
LeitE" Neto
Aloysio de CarvalM
.o\ntônjo Balbino
Josuphat MarInho I

Jeffers:..n de Agll1ar
Eurico Re?..ende
EUtul GlubertJ

MIgUel Couto

A-arâo Steinbl'uch
Vl\Sconcel03

Tor:res

AfOnF,o Arinos

.

Aurélio Vianna
Oilbf'rt.o MarinhO'
Mil t,on campos
Bronc'dicto VaiJadaree
No~ueira. da. Gama
Padl e Calazans
Lino de Mattos
Moura Alld:-ade
JO!ié F'eüciano

Pedro LudoV1C()
L()pe~

a~

Costa

FHinto. M(iller
BE!'zerrS Neto
Adolpho Frnnco
Amaury Silva
Melo Brll-ga
Irineu B~rnlw.usell
Ant.õnio CarlOs
Atflio Fontana

Rá. sôbre a me:a àtH18 comunir::t_\IDtt anUDdllãa.
\ GUjdo Mondfn
(Lendo:)
"Art. 29 A sessão le:;o:islatlva çó~ que vão ser lidas pelo senhor
O Sr. 3~ Secretttrio vai proceder à
D"''"!.!:'l Kri{'O'(>l'
Me;:l di! Sã."" (5t)
ordinál''ia será. precedida. de re\!~ l~ secretário.
Icho.mac.a. de nort.e para. o sul.
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SR. PRESIDENTE:

DIARIO DO CONGl'ltSSO NACIONAL
"=

(Seção

IIr

-==-

O SR. PRESIDENTE,

.::. X P E D I E.NT E

-

Se ·todos Os S1'S. Senad::.rers jã
vot.ar~~m, declararei encerrad a ""'0-

, - Devo informar ao nobre Senador Bezerra Neto que dei pela pro ..
cedência da questão de ordem levan..
tada pelo nobre Senador Arthur Vir..
gílio, concluindo pela ·necessidade de
rel?etir-se a votação, numa sessão se ..
gum!e. Atendendo, porém, à impor..
táncla. da matéria - é a prime'ira
vel que e hipótese se verifica no
~enado -. tomei eu próprio a inicia ..
tIva de r-ecorrer da minha decisão
para, o Plenário, a fim de que êste.
na ~ua soberania, autor que foi dO
Regimento, declare se se deve ou não
fazer um51 segunda votação. se a in ...
terp:,etaçao corresponde ou não ri ...
gOfD:Samente, à letra e ao e~pirit'o- do
Regimento.

~EPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
,

tação. (Pausa).

"

&;ta encerrada a votação.
A u;'na sel'á condm.ida à Mesa, p"'.
ra. abertura e contagem das sobl"t.. ·

C'R.ETClR· GERAL

ALEERTO DE BRITO PEREIRA

cartas, (pausa)

Foram encontradas, na unla, 59 sO
br,écartas •. que c~incidem com o número de votantes,
Vai-se proceder à abertura daB 50brecartas,
SOlicito ao Sr. 2Q Secretário G,'\:e
fa-Ça' as anotações à medida que· o.
Presidência efetuar a leitura dos
nomes constantes das sobreoortas.
~Procede-Se' à abertura das sobrecartas e contagem dos votos).
-

fiEF&: DO 851AVI(;.O OE PUBLlCAÇÔES

CHEF'IE DA SEÇÃO DE RIi<DAÇÃG

.iIIURILO FERREIRA AL VES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇ.ÂO 11

Impresso naS oficinas do Depertamen10 de Iml=~Ensa Nacional
BRAslL'A

ltste foi o meu objetivo.

O SR. PRESIDENTE:

ASSINATURAS

: __ o resultado da apuração é o
lleguinte: qu.arenta (40) votos para o REPARTiÇõES E PARTICULARES)
FUNCIONARIOS
nobre se1l3dor M:)ura Andradz e dezenove (19) vot<Js em branco,
-Capital e Interior
Capítal e lnterior
Tenho portanto o prazer e a honra
50,00 Semestre .;......... CrS
de proclamar e\UO Présidentle do Semestre •••• ~ •.•.
Cr$
SenadJ o nobre Senador Moura An96.00 Ano
Cr$
drade e de oonvidá~lo para Qssumil': Ano ••••••••••••.••. Cr$
,
o SeU lugar à Mesa.
.
tExterior
Exterior
0"0

r

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

..

,

O SR. EDl\IUNDO LEYI'
- 81'. Pre.sd.dente, peço a' palavra
pela ordem.
•

O SR. PRESIDENTE,
Tem a fJs1avra, pela ordem. O
nobre Sentldor Edmundo Levi.
-

39.00

O SR. EDlHUNDO LEVI:

76.00

,~para.

O SR. ARTHUR VIRGIL4>:

uma, questão de ordem'_

.\ ao:foz revi.sto pelo oradOr) SenhOl'
P!·es~del1t~. parece-me até um gesto'
d . . ~ €XCeSSlva democracia -submeter e.b'

Ano. • • • • • • . • . • • • . • . Cr $ 10 8,0I
_O SR.
Sr. -AR'l'HUR
presídente, VIRGILIO:
peço a palavra, Ano', O"' • • • • • • • • • • • • Cr.,• ' 13600
,
pe1a ·,ordem.
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre' anuais as
O SR, PRESIDENTE:
_ Tem a palavra o nobre senador assinaturas poder .. se-ão tomar, em qualquer época. por" seis lD~ses
Arthur Virgílio.
ou um ano.

ex",m<; ~a. Casa a. decisão de Vossa
ExcelenCla.

D:go que me parece um Excesso

d~ democracia porque a letr.J. do Re..
g'n:e~to é tão clara que, _acredito, não

- A fim de possibilitar a remessa. de valores acompanhadôs~ de
esclarecimentos quanto à sua aplicação~ solicitamos "dêem preferência
\ remessa por rue:o de cheque ou vale postal. emItidos a favor dOa

palrou nenhuma dúvido. no espírito
das Senhores Senadores. O art. 5õ.
a que. V. Exa. se referiu, ciispóe,de
se examinado o resultado d·), eleição,
manell~a ge!al sôbTe {l eleição da Mesa.
h's~ureiro do Departamento de Imprensa Naciollal.
de acôrdo com o Art. 56. combinaóo
~a.s nao da o ?no"dUs jaciendi, estabe..
cOm o Art. 293 do Regimento Inte ....
LCldo em outro Onpítulo ~ Capítula.
- Os suplementes às edições dos órgãos ofIciais serão fornecidof
no.
VII - que regulamenta totalmente Q
tOa assinantes somcllt13 mediante solicitação
P!'~cesso das -yotações. S~ êsse dispo'"
O SR. PRESIDENTE:
- O custo do númerD atraEado será acrescido de Cr$ 0,10 e, ,ItI'atl
S1.t~V? detel'mIn~ que se aplique nas
_ O nchre. senader Arthur Virg;ele,çoes a yot·3.çao secreta, o art. 293
'io suscitou uma questão dt, ord.em ""Jfcicio decorr;do~ cobrar .se·ão mais Cr$ 0,50 declara
que, desde que o número de
com basl;' DO Art. 56, eombinudo com
votns em bl\1nCo atinja número cor..
------------~-o Art. 293 do Regimento Interno:
O art. 56 está a~sim redigido:
dos Sena,dol'('s pre:::entes, - desde qu:.: mos a channda nominal com perda re.sponden.te (l um quinto dos presen ..
tes, !·epetlr-s€-á a votação na sessãl>
"A eleição dos membrGS da M~ n§.o ocorresse a hipótese de um qUiU4 de tempo. A decisão da Mesa e3tá segumte.
-.
Fa far-se-a em escrutinio sêcrN. .) to de votos em branco. Uma vez absolutament~ c€l'ta nos têl'mor:, regie maioria de votos dos SC'lle.dor~~ ocorrida essa hipótese, a. votação de- mentais e o processo normal de voNão POderá Ser eutra a atitude des ..
presentes".
) ·.e ser coru:ide:-ud" prejudicada e, a'l!· tação sImbólica pOderia. ser . aplicado ta ~~sa, se êste é o mais alto Colégjo,
O art. 293 dh;põe o seguinte:
lshn, repetida em_ sessão seguinte.
ao caóOo. (Muito bem,)'
pohhcq dI? püÍs. Não seria. incrível
-"Ve:r:ifícado qUe os votos em \ Nestas ..connições, harffionizand'J Os
O RR. PRESIDENTE:
que, I?-0s .que fazemos as leis, fôssemo.s
brane::;' atingiram numero C01'res~, dois textos do Regimento ,e t~ndo em
_ Não t',enh::; n!:nhuma. dificuldade as pnmell'Os ,a deSrc3peitá-!t;s,
1J'Ondente a um quinto dos pre-I .'ista qUe_ foram er...~ontrados dezeno- em l'econ.)!derar a minha decisão e
Propondo a consi~erüção 'da Casa.
sentes, l'epetir-se·á a votqção l1a re votos em branco, _nã~ vejo ou "1'0 resolver que a votação seja sim!Jólice." na exame ~e.sta .queM<lo. V. Exa. ape..
se.3,são .seguinte. quando se reali- melo senão o de apllcar. 00 caso, o como sugere o nobre Senador Vícto- '(\s .~ro t ~tOU ~ma decisão que devia
2ará, em d-eJinitivo, Sendo.. se art. 293 qUe manda repQtil'~se a \'0· .'
F'·
ser nned.ata, a luz do Reo-imento
~'~~1iC;t~,r~Ol.ém, aos 81'S. Deputados·
,~g. decidiu 1'.ecol'~'er para G
possível,. utilizado o processo de tação na sessão seguinte,
rt
que trata o ArL 282".
Como c::..,nsidel'o a matéria mertl_ que se éncontrnm no plenário o Pn'€nl1aLO , r:,eu;.(pte.s e tIvesse levantado
'f.~ste proce~so se refere à Yotftçno mente interpretativa, não me e.niIno obséquio de deixarem os·seus lugares, n€ l?-uma. duvlüa sóbre o texto do
elétrica.
a anulaI' um artigo para deixar pre- provlsôr:ament e , ~para. f.acHitar a to- aL,;eg:mt.e,nto I~te:no, qu eé claro e in . .
Enquanto o Capítulo m do 'RegI. dominar apenas o outro. Assim, tu· mada dos votos
.
.1S.CU HeI. D.spoe o art. 293 que, ve~
mento, que trata especifiC<l.mente da mo a liberd·ade de recorrer da miO Su BEZERRA NETO:
~1.flC'.1do que, os votos em branco atin ..
eleição da Mesa, -em seu Art. 513 esUt. nha pr6pria deCisão pllra O Plenário,
_ Sr' presidente, peço a palavra :,-.lf.am n:u mem correspondente a mn
belece Q.. maioria de votos dos Sena- que. 'em 6"un soberanIa, deverá manl~ pela
drn1
qu~ntº aos ptlesent-es, repetir-se-á a.
do,res presentes, o Art. 293 prevê a restar-se sôbre se devemm realizar
.) S~. piESIDE:KTE~
\'og:~~g'qU
t d l'h
_.
.
hipótese de invalidade d~:t vo1a.ção, outra, sessão, a fim 'de repetir-se a
_ Tem a palavra,- pela oróem, o
1
'_'
e es a ('; er.a9ao e. a mals
quando se verificar um quinto de '\'0.. votação.
nobre Senador Bczer.ra Neto.
ccn~;n.anE;l com o espmto de demQ.._
to.:; em branco,. O Art, 293 está en- Os Srs. Senador('<; que entenderem I O SE" 'BeZERRA NETO: .
cr:;c..:.t ,'da 93-sa e Um rxemplo de resquadrado no capitulo da votação, em que a votação deve ser repetida, pelo.
(pellt' ordem _
Não foi reVisto IJe.tC! a le~, que t::JJos devemos dar.
geral. das proposições, benl c~o o ~-pllcação justa do 'Rgimento, resp'::m- pelo oradOr) _ Sr. Presidente,
Cl:lu!to bem).
Art. 277, que diz!
derão s-im; em caso contrário. não. Ex" esta Hlltomàtico.mente subrnetenO SR. PRES.IDF~TE:
"Será estensiva a votaç'<lU da~ O Sr. 1° .e,ecl'í'tário fara a chamada do a decisão da questão de ordem aO
Acato as con.sidel'oJçôe5" do nobre
proposições em geral, ... ",
nominal do,'! S1'<;. senadores, de N{)r~ Plenário, em, f::rrma de rec.urso da Senz:dor Bdmundo L€Yy, mas peço a.
o Art. 278, entretanto, pre~creve. te para ·Sul.
Mesa, ou deseja que o PlénárlO apre- S. Exa. que permita ao Presidente
"Será. secreta a votação;"
u'.
O SU: -VICTOR1::'\iO FREIRE:
cie a· dE'ci5<10 da Mesa?
eventual dos t.i'abG.lhos manter a sua
a.) quando o Senado UH'r q <l
Sr,' presidente, pe{'o a palavra
Não se tornou, duro Qual será O delite:·acão de -srbnleter ao Plenário
-delIberar sõbre:
.
pela ordnu.
Co-mpOl·tem:-nto da Plenário. em faC'e em l'CCUl'SO vo!untárlo, (t decisão qu~
Fassa'n. enumerar a matérIa:
d.:!' âec.,'.fio· de V. Ex!}. Consulto à :omou.
'
u)
._ .................. , ..•• "
O SR. PRESIDENTE;
Prr'iidê::c:" .se, adotando a· atitude.
.
~
Ve.l-EC -pc'oceder à votação.
b) nas eleiçoes
_ Tem a palavra, pe-la ordem, () que adotou, cteclr.rando núlll. na letra
€iUl'D'e então o problema: apllca~sc nobre Sen{ldor Victorino Freire.
do Rerrimrnto. a votação <l que s-e
O S~, tI URÉLIO VIA .... A:
ao hi-pótes,e do disposto no Capít.ulo
precedeu ~ decisâo que me parece
Sr. Pre.s;dente, De:;o fi pa.lavra pela
UI {{'Ue ê especifico à eleição da Me
O SR. VICTORI"SO FREIRE:
competia. à. Me!"a ,que de plano. já fêz Drd~m ..
53.,' ou no Art. 293, incluindo no capt...
(Pela. ordem
Não foi l'eví.sto o.seu jnl~amentQ - não deverin m9-r- ,,O SR. pnE~ID!<:l\'TE:
tuio qUe trata da vctação em geral? pelo oradOr) - Sr. Presidente, para car umà nOva s"'ssão de acôrdo com
O melhor principio de herroen~l:.· não 'se esperdiçar tempo sugiro a V. os dispo-,W-vo-;; ,;~gi;nentai~ conheci- l~Je~:~g;l9.Vra o nobre Sena.do!' Au·
tica. aconselha O intérprete a b'UscaJ Ex"- que, submetendo a. delibere.ção dos de t::do.:: nos.
o.
uma harmoniz,ação pa):':t os ,preceitcs, de V, EX' aO Plenário, solicite àqueAssim. solicit-o da Mesa que declaO SR. AtHH:L!O VfANA:
antes de considerá-los oonflitantes It les que estão de acõrdo com a de.. re, expressgmente. soe está prOfer;ndo I (Pela ordem. Sem revisão do,
ln:validar um em benefício do outro, cisão da ME'sa f'!ue permaneçam sen· uma d"ciss.'1 e. fiO mesmo tempo. r?-· orador) - Sr. Pl'es~dente, leio o ar...
parece.me, pois que o legislador dI) tados, levenw.ndo-::-e o:=: que estiverem C'orr('n:!o da sua. deci~ão. (Muito \ [.:~o 293. para suscitn1' a questão d~
F.eg';;.oento teve por escopo El maioria contrários à mesma. Assim, evitaria bem.)
-lo;dem a que me propm: /Pela ordem - Sem revisão do OTador) - elr, Presidente, de3ejaria fôs-

I
I

/
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,v",

V'I

I

o

p

lem
reunião seguL.'"l!:e. a ser
p.a.ra logo apó.s esta _ queIram

m~rcad.n
() SR, rnE-SID:ENTE:
medida que forem sendo anunciado.t
~
p~- Vai-se proceder à. repetição da pela Presidência.
manecer sentadDS. (Pausa).
para Presidente do Senado,
O S1l. PRESIDENTE,
dos presentes. repetil'-se-á a
Esta apro\'nda a decisão da Mf"sa. eleição
acOrdo com a deliberação na ses-,
"Laçá:> na sessão seguinte, quando Torna-se portanto necessárla a repe- de
são
anterior.
, O TI!sult>.ado d apuração é o ee ..
se roo.l1zara, em defimEvo senào. t!ção da votação.
guintc;
se po:.slvel utll~ado o :pl'OcSSSO
AssIm, na. confOllUldade dos dois
O SI', 3'1' 5ec.relá.rio vai proceder à
~"
de qde trata o artigo 282".
artigos do Reglmenb Interno, vou eu- chamada dos S1's .. Senadores, de Sul ~d vâ~OS lJ"l'a o SI', 'Sen;ador Mf1ura.
,_
•
oerra.r a sessão, COIlvoca.n:1O OS Srs pare.. Norte,
I'
e e,:6 votos em branco.
t~ao ~ pcs..,slvel Sr. ~~re.slde~i.-e, a: Senadores para outra, a leahza.l'-se
,
Esta eleItO Presidente do 'Senado
u.lllz,3,.-;ao de~e .proces2o, pOlque o dentro de 15 minuto.:., a f:m de se
À medIda que forem senão C!1a-\ Federe 1 o 81'. Senador MO".lta
ndl
madas.
Da
51''::;,
Senadores
depo~ltaw
de.
(pal1nas).
1)....
a.- \
art. 282 reza;
proceder a. 'noya votação.
tão, na urna. a sobrecarta contendo
ProeI,amo eleito o Senador M.c,ura.
,. Are 282. A vott.ção eletrica tEstá enc2rrada a f.€ssão.
Andrade e convido S. Ex'l., a, l&lumi:
sela utlllzada:
I tLevanfa-se a sessdo as 1ü horas e o voto.
a) na vct::.ção secl'etu., sa!vo nas
2:) mwutos).
Vai-se procedel' à chamada.
o .seu lugar à Mesa,

"Art.. 293. Verf.fioodo que os
votos em branco atingiram núme-

1'0 correspondente a um quinto

VO-\

I

n:

I

I

EmCl:;~~,es~o oq~~' ~:PÓ~~ ~ia~~'
'~ .seu
i~-I 1:.11.l'RESIDf:NCI.,~
sn,
no
DA GAMA.

(Proced.e·se à dhlLmaàa)

SGG'L"'EI-

O Sr .. Senador Moura 4.ndTtltte
assume ,(o PresidênCia,

X.idvampnd~
R~g.men!~1
~
RESPO>:lJJOO A CRAniAnA E "0O SR, .pRESIDENTE:
art. 293, pel'gutamos, n:!Sta questao de f
TAM 08 SRS. SENADORES,
St'nhol'es
Senaddres
'ordem: se. por "bsurao, o Plenário 'A!'A DA 2~ REUlII\Mj) ,PREPAAdalberto Sena.
deCldlsse peca val,~~de <lesta de.9no.
'RATo'
RIA
E:"
l"II\E
M'AR"O
I,
_
Compreendo
,perfeitamente :l..S r::1 ..
José Gujomard.
como tlcara o senaCiO da ,n<!pubhca?'
,IVI
V 1]
Y
,ioe,') que dete.."1n1nar.am o "'esto do
Oscar
Pa.ssos.
O Reg men~tl declara, qUe a, ele:ção
DE 1964.
I S,enadC:. reconduZilldo~rue à. ~ua pre ..
Vivaldo Lima,
.se deve repêtir:
sl,dílnCic., ,Essas razões alertam-me.
PR,ESID:Ê:NC.!A DO SR, NQG UEIRA
Edmundo Levy.
I a~z:.da. maIS, para a.s .pesadr."s res.pon<:a
(Lerulo)
Arthur Virgílio.
,
DA GAMA
...j
bil:.dade.s que me ficam entregues:
"Ver:!icndo CJue 0.'; votos em
Zacharias de A;.
. As '16 ,h<>ras e 45 minutos,
I 'como
Pl'csIdente da alto. Casa d!')
br~nCo adngll'am .número cOJ'!'esoattete
PinheIro,
tlcham-3e presentes os Senhores I
pondente ,a llJ1l quinto do,~ pres'enOong~'e~o que dcsejou, com seu ato
Lo-bão
da
Silve.n
Senadores:
.e~tel'lOnZer ainda LLl1'fa Ví'z, E' COl~
tes, l'epêtil'-se-á. a vü~aça-rr na
Eugênio Barros.
Adalberto $ena
seSbão seguinte,.,",
f~me detcrminação, qUe 11 SUa flde-.
SebastHio
Archer.
Jo.sê Guíoma~'d;
Se porveni.U1~ 'e ,por absurdo - e
h.da~e à Constituição BnUiiJeka, ins ..
Victbrino
Freire.
Oscar Passos,
V, ExiJ. o admite - ~o ,Plenál'io cte.stltUldora d oregime democrático. nãtl
Joaquim
Parent.e.
Vivaldo Lima,
. l'espeiumdo o Regimento, oons:oel a.!.se
pode ser nem se permite sej.a riimi~
José Cândido,
Edmundo Levy,
nulda- ou pe!;."urbada por sent,imen ...
<> resultado da 'eleição .válidD, :para
Sigefredo
Pach-eco.
Arthur Vlrgilio.
t.o.c; ou l'e.ssentjmentos.
efeito de proclamaç:,o d0 ejeito, em
Menezes Pimentel.
Zachutias de :Assumpçii_o.
que situaçãO ficaria o Sen:ldo
çle
Antônio
Jucá.
ser~o _breves; as minhas p.llavl'8.s.
Oattete Pinheiro.
República, em face deste. lei, que é
Wilson ·Oonç.a.l ...·e5.
~as serao a smtese de silO cera ema ..
LDbão da Silve:l'R,
.a lei nonnat,va, a lei interna que toDix-HUit Rosado.
çao, de um profundo ,reCOnhecimento.
'll;ugénio Barros,
dos nô,s juramos defender?
(Muito
Dinarte -Mariz.
,e também do teste1!1Ullho que dou
SélJastião -Arollel·.
bemJ,
Walfredo
Gurgel.
'~ povo do qu-anto se ncha o Senado
Victorino .Freire.
Ruy Carneiro.
o Sit. PRESIDENTE:
1 .l.',deel'a.l advertido contra 'os perifl'(.Js
Joaquim Parente.
As palavras (que acubam de :ser proJoão Agripino.
que rondam a DemocraCIa,
o,
Jose 'CâJ'ldidc.
tendas pelo nobre Senador AurélIO
BalTos Carvalho,
Sigcfredo
Pacheco.
. Vêem todos, mesmo" os dos nw.1'
Vlana são, não ha dúvida, argumenErmírlo de MOrees.
Menezes Pimentel,
dJ.Stantes rincões do Brasa, O· qua.'t~;
oos que encam:nham ao vocaçâo da
Rui Palmeira.
Antônio
Jucá.
s~b~~l ()S Senhores Sentldo!'e..,; da. Rr ..
matéria. S, EX~ tJoüe e!::ltalI' com a raHedooldo Vieira:
'Vilson Gonnal...
pub.dc~ que a. Dflmocmcia é vulnCl'á ..
zão, moas fi. ,Presidência c\o'entual -dos
Júlio Leite.
Dix-Huit
aósa-do.
,veL
.. nuo atravês d~ seu.s defeitos. m:\!J
trabalhos pede vênia para, \1:HUher-,se
Leite Neto,
ninal'tc
Mariz.
e.;::a~a.mentt: atraves de -suas virtude3.
na sua decisão anter:or. !,pe~ ar do
Aloysio de Carvalho
Walfredo GUl'gel.
CUIde po:s a Nação, e à frcllte d::-:a,
texto claro do A>rt. 293, 11. malR.l'la é'
ADianto Balbino.
,Ruy :Carneiro,
os •s~u.s mllls auiént-t'Cos lídEres df'mo ..
celevante, pDrfJH8 o artigo. (J:J~ trata
Jo..'l-aphat Marinha.
João Agrlpino,
oratlcoS, ~e qUe as liberdades que {1.
das eleições da Mesa., ou seja. de ma
Jefferson de AgtUar.
Barros Carvalho.
DemocraCIa dá. os seus inimigos núa
téria espeCifICa. a1ud.e apenns a ::1(1,.0Eurlco Rcze'nde.
Wrem,
.
,Ermil'io (le Moroes,
l'Ül d'.l.:j S€'nado:-es presentes.
Raul Giubet1â.
Rlli Palmeira,
Hoj.e há de ,'sentir o povo brasiJ.:'lro
Não podemos, de todo, afa.star a.
Miguel Cout-o.
BcriOOJdo Vieira.
um firme retUt.Scimento de espe~:ln
c<mtl'OVerS;a- que os ef:lis textos ::.l1.<;ciAarào ste.!nb!'uch.
çns. I~to porqtw "Viu plenam,nn :,e
Júlio Leite.
tum. Pode.~SfHa, ,admitir que a ma:o
Vasconcelos TôrrC3.
cump.ndos, nest·a 'C3. sa, os dcve;'es
ria con~t:mbe ao Art, 5-6. ou ~~ja. fi . Leite 'Neto,
Afonso Arinos,
c?n,stltuciona-is e respe:tado.s Os prin.
Aloysio de Carva:ho.
maioria com,':"':.ui~n. p~l30.s t'enu,do'l'es
Aurêllo Vianna.
CIp10S que fazem o ,equilib!'io do regi ..
Antonio Balbino,
preseQ-tes, .seja llma. malX"1a QualifiGilbert.o M~l:ri1lho.
':'n2,
qu-ando determins.m O,"
se
Josaphat Mal'inl1o.
cada, Pm'que. desde a ap.ll'a.ç.ão dt
Milton ca.mpos.
~xecute hal'monlOE'l1.mente, mas Com
Jefferson de AglHar.
um quinto de ·\,oi.o,s em b..anco t.()r1le
Benedicto Vallad~.res
:.ndepez;dência, a ação {]os pOdeJEI3 da
prejudicada ,s, votnç:.o. evíd~tm.ner..te 'Eurico Rezende,
N(J~ttei,-ra 'da Gama.
ReDubllc~,
Raul Giuberti.
ês~e últ-'mo
dispo.3itivo, ou seja, o
Padre Calazans.
Os poros Que já perderam a sua :1 ..
-MIguel 'Couto,
Ar!:.. 293, contélll urna ma.oria qualiLlno de Mattos.
lJ:;l:dl!de, ssl:Jem que o pl'DCS~O l'surtl,l"
Aarão Steinbruch,
!:cada pura a votaçãO.
Moura Andrade,
tono C'?- demucracía COmcca pelQ
Vasconcelos T'ôncs.
Os dois textos ão deixam de a.p!·e·
José Feliciano,
1L.t;U,'pnç8.0 da consciênc'o, e da coraAfonso Al'inos.'
sentar. no seu cotejo, u.na Itp.u·este
Pedro Ludovico.
gmn moral dos homet18.
Aurélio Vianna,
wntrowi ::'lia. MM., como dis::e iJa lnLopes d.a Costa.
E.3:ta eOlisc~êncja e esta coragfm
Útlberto Me.rinhú
l..erul'etacão que tive o ensejo de rnun.
Filinto Müner.
moral, f!:mtes da autenticidade d\\
de 'inte:o, c!t.be 0..0 ~n-cérpl~Le nitâ
Milton Campos.
Bezerra Neto.
dem~cra0l3. no Bl'asíl, encontram, nê.~ ..
esqcecer o bDm pNnctpio de 'bel'me
Benedicto VaJladll t'e8~
Adolpho :F,ranco.
te. 8.~nado. a SU.J. ma.is limpida, e inr:êuWca, Que manda esgDtr::r todos 'os
N Op,'tleirB da tGa.m:a.
Amaury Silva.
d0!l11ta expre'ssão.
iJ.rgum-E1Ü0S que 'tendfml 'Para a hrur-'
Padre CalazaJJ.&,
Mello Br~a,
São êstes alto.,; valores do r(,l!ime
monização dos t.cxto~. 'Como eventual
L:1J0 de Mattos.
Irinell Bôrnhnusen.
. que se a.cham sob a nossa guardn, e
Pl'c~idel)te dos trClba.l110s, :cã:o me a.niMoura Andrade
Antônio
Carlos.
.sob a 'gl!a-rda de 'Cantos ,outros na.
mei a anular ll!1ehUlll aos dois ti"};'
José Fel1ciano
Atílio Font.ana..
1mensa Naç.rw, dando-nos fl certeza.
tos, p..'1.ra a pred.ominâlH.ü 'de ap:ma.'"
Pedro LUdlJviCO.
Cuido
Mondin.
de ql1e fi paz, a ,pr.osperidsde e a hon.
um dêlt~~, e s)m ajuStm OS ·doi,<;, tldfni~
Lopes do costa.
Daniel Krte[J;er.
ra do Bra"i}, terão a. intransifl'el1Je
t,indo que a ma:iorin constante tio. F'ilinl;o Müller.
Mero de Sá (eO).
defêsa dos homens bona desta Pátria.
Art, &6, ou seja., oonstituíde. petas
Bezerra Neto,
, 1'.J'ue. 1á .-estõ.o se rellnindo parü caru.
naclO!'l,'s p.~c.s6ntes; e aquelfl con.>t.rl.nte
Adolpho Franco.
O
SR.
PRESIDENTE:
'tru,r dlolS melhores. senão para im ...
d() Al't. 293, a que se venfiCa 'dedu~
1-'ünaur~' ôtlva,
ped:r d.ias p:'ol'es.
- V'ai ser 'C'ncerrada a vot.r.qão
:ddo.<; cs votO.3 em bronco.
Meno 'Braga,
Assim, tendo em -vlstn .fi rel::!vã.ncia
Os S1'S. sena.dores que ainda não ,Agntdee,o ao Selli'ldo Federal a con..
tl'lneu BornhulEert.
1Ianç'.1 que acaba de me outol',yal' e
da matéria, achei de meu dever, usan-'
votaram queiram fazê~~o. (Pausa.;
Arttôn:o Carlos,
do de mf>rt 'e,<;::>ft,it.o e ,Jendcre .. dtmlOinte~rado na sua patriót;ca v~n<-"dé
AtiIio' Fontana
Está
enCelTfl.da
a
'Votação,
cráticos, submeter ao ,plcllario rn.nha,
de Constituição e de D2r.lOC."l''::~a. ...
Guido Mondin
marcho
com éle: p.:ira viver os des ..
decisão,
Solicito que a urna c;eja t;razida â
Daniel KrieP'f'r.
Pef,'o aos mriltl.€',ntes CÓ1Cg'RS qUt :ne
Mesa para abertura e emntagem das t.~nos da Constituição e da Democra...
Mem de Sá (60)
consint.!lm es.sa liberdfr.Qe :.c ,ê,s....e dt-'
ela no 13. DJ-~:l. (P&hna.s prolongadas).
sooreOOl'tns,
O SR, P!'..E~mlo:N'rr,F.'~
reito, Ao Plenário caoe.!'ã 'decidil', ~
Os ~rs. Senrd:Y!'rs r:('·~,n. OOnvora ..
A lista de :pl'esen()!I. a,cusa o
Foram encon!;!'ada.<;. na urna ses- dos -p~ra a. sl'-:são prepura~urla de
última. instânc:-a, se ao 'interpretação
conl,par€ci.rrl~nt,J J.e SG 8rs, Senado- senta :,Jobrecartas, numero que ~')in- ama,l1hã às 14 hOri.,s e :rin::,1 min'J'os •
..la- Me~s.. ,i.e:vel'ã ou ·n:u prel/tll.:~er.
Vai-se proceder à votn:çf.o.
res. Hoven-no nÚmero regimental, c!de com o dos votantes.
em que ~e d'3-rá fi ele'cão doe; oulros
0.3 Srs. Sena.dores que estiverem de d",,~1!U'o tib~rhl- a so.""$â,o.
'\tal-se proceder à abertlll'ft dM' me;nbrós d~ Mef'a do Simado F:·dC-'-ll.
acól'do com a· interpretaçilo dada pela
Vai ser Udn A Ata.
sobrecartus.
\ I'1:ld;t. mOl:) hat'sndo a t.ratar, cn~~:;-r.
M:csa aos art-igeS 56 e 2S3 do RegimenO 81", 2 0 C:;<;~·,Qt:jyiD nroce-de à
1'U a pr?~·er:.le ~e~,":;t'í::l
to _ int0rpretu{fão qn~ conclui pela
Solicito ao 81', 2(l Se~retário que
~LC):a1!I(HH> a ·ses~ão a,~ 11 lu).
lp.itllTf! 0:1 At.~ dR l'p.unUio nnte~
necessidade de rc.Det.ir-se a votaçiio
Tas e 2D Irl:nlttoS).
riõr, que é apro\·nd.~ sem -debtates, f.aça, a arwtaç.âo dos resultados à
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COMISSõES
Part!dos

PSD

Eugnio Barl'OS
'V!ce-Presidente)
JOSé Feliciano
Nelson MaCUlan (licenciado)
Dix·Hult Rosado

PSD
f'TB
P'l'B
prB

RaUl GiUtJ€rt

Lopes da Costa.
AntônIo Carl05

t.rDN

FINANÇAS (15 Membros)

S\lplentes
L Attílio Fontana'

Tltulares

P$D

L,Otfao ela Silveira

PSD

Slgefreoo Pacheco
Wilson GonçalVes

3. Vago
1, DaOlel K:'ieger

Al'g. de FIgueiredo IPres.)

PTB

Bezerra Neto
Olx-Huit Rosado

P'l'B
PTB

pessoa de Queuoz
Jose Ermino
Damel Krieger IVice-Pres.)
Dioarte MariZ

PTB

CEm 12 de dezembro de 1963)
Sect'e~ário; Auxillar LegU;ilativo, PL-9, José Ney Pasros Dantu.
R.eunJõlI·· Qual'ta,s-teiras As 16.00 boras.
~ota: Va.ga a Pras:ldênC18.

fartldos
l'~D

PSD
PSD
PSD

Lobào da Silve1f.a

3. Menezes PImentel

4. AttillO Fontana
..... fi, Pedro LudoVlCO
1. Nelson Maculan'
(licenCiado I
2. Lino d.e Maoos

ODi'I

ODN

O O;!
UOi'l

3, Amaury Silva
IlicenciadoJ
4.. Aurelio Viann?o

1 Ed

5 Antôn10 JUCá

2, MeiQ

Levi
ard.l&.

1.

,\dalpho Franco
. 2 Eunco Rezende
~3

. João Agripino

4, Milton Campos
1, AloysIO de Carvalho
PL
Sub,tltuto, Mem de Sá
Secl'etáfl0: Auxiliar Legislativo, PL-IO, Cid Brugger.
/
Reun!ô(.s: Qua,rtas-·ferras às 10,00 hOras.

Suple,ntes

Menezes Plffientel

L

1. José Gulomard
Eugênio Banos

P'l'B

Irineu Boanhausen
LOpes -da .C::>sta

CONSTrTUIÇAO E JUSTIÇA (11 membros)
Titulares
JeHersofl c.e Aguiar
auy Carneu'o

l'tlll
l'SD
PSD

Lt';.te Net::>

Agripll~O

Suplentes

Par1;~ l0SI

VictorlU'Il Freil:e

2. Pedro Ludovico
{ Aarão Stelnbl'Uch
2. vago

t1l>N _ 2. João

--

PERMANI<~NTES

AGRICULTURA (7 !'I1embros)
Titulares

-

2_ Lelte Neto

3 Benedito Valladare.s
4_ Aarão Stembrucb

LECISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros)
Wilson Gonçalves
Vice· PresIdente)
Titulares
Pal"tlOOs'
Suplentes
Josaphat Mannl10
PSD
5 Hel'lbaldo Vieira
RUy'
Carneiro
IVlce~p;,es_)
PSD
1.
Leite
Neto
P'l-S
Amaurv Silva Illcenci:ado)
L Arg. F'lgueueQo
Melo Brag'
Walft'edu Gurgel
PSD
':l, Lobã.o da Sllvem\.
2_ SilViO Perlcles
Bezerra Ne""
PTB
Jose UUlOmal"Q
P':3D
3. EugêniO Barros
p'rB
Artur \!lrglllO
3 Edmundo Levi
Raul Gluberti
PSD
4. Julio Leite
UUN - I Ato~o Arinos
AloYSIU de Carvalho
VIvaldo LIma IPres.)
FT"B
1. Aurélio Vianna
\jUN
Eurico He<i:ende
2 frolUlel Kfleger
~.I\maury Silva (lIcenCiadO)
Pl'B
2, Pessoa de Quel~oz
3_ João Agdipino
MIlton Campos IP~eslde:r.te
OUN
Henbaldo Vieira
UlJN
3. Antônio Juca
SecretarlÚ. OficIal LegIslativo. PL·B Ronalcb Feneira Ola.s.J~
EurICO Rezende
UDN
1. Lopes, da Costa
Reunljes' Quanas-feU'as ás .16,00 noras.
Antônio Carlos
ODN
2, Zacal'ias de A:!Isumpç!io
'fltulares
Ouet-ora
Sect"etár~a: Of)cial Legislativo, PL-7, Ve~a de Alvarenga, Malra •.
RClUllôes;, QU/.Dtas·l"~lra.s às 16.00 roras.
AU~o Muura Andl'ade - ·Pr·es. PSD

-

CamHu. Noguel."a da Gama

PTS

RUi Patmetra

Q DN

Gl!bel'to Mannho
Adalberto Sena
Cattete. PlnhelrO
J,nqm7ll Parente

PSD
P'l'B
Pl'N
UON

GUld", Mondln

PSD

POLlGONO DAS StCAS (7 Membros)
Suplentes
Titulares
Parti..1os
Wilson Gonçalves
.PSD
1. Sigefredo Pacheco
RUy ·CarneIro <PreS,I,
p~O
·,'2. Leite Neto
Dix ... Huit Rosado
FrB
a. Argemiro de Figueiredo \
Heribaldo Vieira
PfB
t. ArnOD de Melo
'
JOSã Cândldo
Ul>N
1), Júlio Leite
AuréUO Viana IVice·Pres.,
P'l'B
1. João Agrrp1no
2. Lopes da Costa
.0.:H\.rte MariZ
OON
Secretfl.l·~o, Auxiliar Legislativo PL-9, J. Ney Passos Danta.s.
.
Reuniões: QUlllta.s-tet.ras às 16,00 horas,

V<!sconcelQ6 TDrres
P'l"Jl
Sec~·eta~.o: U1', Evandro Mendes Vianna. Di1'etorGerat
ReunlOdl. Qua:ta.-te,ras às 10 noras.

DISTRITO FEDERAL (7 Membros)
Partidos

Ti~Ulares

lvtenezes Pimentel
Pedru Ludov!co (Vice- Pt'es.)
Lino de Matos tpresidente)
Oscar Passos
D:x~Huit

Rosado

P.SD
PSO

PSD

P'l'B

P'l'B

Suplente..Cl
1 li'iljnto Muller
2 Eugênio Barros
j
Herlbaldo Vieira
1_ Aarão steinbruch
2. AnWruo JUCA
L uopes da COsta. - , _ _
2. Z:\ca1'ias de Assumpç§.o

1JDN
Dmarle M3.nz
UUN
EurlCfJ Rezende
Secretá;,a. Oficial Legislativo, PL·3. JuUeLa Ribeir odoa santos,.
,Reum0es QUU1ta,':.teuRs às 10 horas,.

.'

REDAÇÃO - (5 Membros)
Titulares
Walfredo Gurgel
Seba.st.ião Al'cher

!

I

RELAÇõES EXTERIORES (1'1 Membros):

1 J~ffe1's\.ln de Aguiar

P.sD
2. RUl' Carneiro
de Aguia.r (Pres.. )
PSD 3_ José GUiomard
4. Victorino F'reire
PSD
Aarão Stelnbruch
1. Argemlro de FigueiredO
pessoa de QueIroz IVlce-Pres.) P'rB
2. AntOlo .JU.s4
Vivaldo Lima
P'l'B
S. Vago
OSCar PassQS
P'l'B
I. DanIel Krleger
An tôn.!o Carlos
UDN
J. Eurico Rezende
UDN
José Cândido
João Agripino
padre Calazans
UDN
tlPN
4. Mem de Sã.
ArUon de Melo
secretárIo: Oficial Leg1slat1""o. PL-6. J, B. Ca.stejon Branco~
aeunlões; QUint",,·!éiTas ào 15.00 boras.
Fillnto Muller

EDUCAÇÃO E CUlTURA (7 Membros):

a.

SAODE (5 Membros)

Suplelltell '

Mem de Sá

P'l'B
PTB
UON
UDN
UDN"

1. Benedicto valladarea
2· Slgefredo pacheco
1. Vago
iI Vago,
f
1. Adalpho Franco
2 Milton Campas
I 3

Arnon de Melo

~

Titulares

_____

- ............'-' :---------.. ~:.._. ,-

- .--'

,

SUpletltes
1.
Eugênio
llorn>a
PIm, \
PSD . 2. Wallfredo Gurge1
I. ~tOnlo Jucà
PTB
L DIn.rte Marlm
tlDN
1. RaUl Gtubert!
- 1'SP

Pa,·tldos

-' .
Pedro Ludovlco
Sigefredo Pacheco -.
,DIX-Hult aosado 'Vloe-Pres.)
Lopes da Costa <Presidente) MIguel couto
-_
-

Sec!'et6.r1fL Oflctal Legislativo PL·'7 Vera ~e' Al,,~~p8''' -Ma!r~
RCUiUC.;i; Quarta.~fei..ra.s é.6 15,00 horas •

. - -- -'.

1. Menezes Pimentel

Jeffers~n

3. Sebastlâo Arcber

PSD

Suplen~

PSD

Benedicto Valladares

:I. Slget'1'eào Pacheoo

PSD·

PI:lD
PTB

Titulares

Suplentes

4 Jósapnat Marinho
1 OScar PtlMOIS
2 Bezerra Nfto
3 Mel{l Brago.
1. .1l~ê Cã.ndtdo
.
2 Zacarias de AsSumpção
secrett\!.' c: Auxiliar LegislatIvo, PL-10, Cid Brugger.
..RcumÔl";, l'êrças-re1rae às 16,O(} horas-o

\Menezes. P!mentel (pres.)
\VaJ1red"u uurgel
Pessoa' Cle 'Queiroz
Amaury Silva illcenciado)
Antônio CarlOS
Pedro CaJazf\ns lVlce-Pres)

PSD

1. Lobão da Silveira
2. Jose Feliclano
Dix~Huit Rasado (Pres.r
1. Heriba.1do Vieira
1. Joã9_ Agripino'
"Padre. Ca.Jazans <Vice-Pres.) UDN
UoN
2.
Posaphat Marinho·
Júlio Leite
Secretária: Oflc1al Lfglslati"Vo, PL~8, Sarah Abrahão.
Reuniões: Trças-teiras às lG,OO horas.
'

ECONOMIA (9 Membros)
Pa.ct.t.105
'T'.tulares
Filinto -Muller ('presidente.)
PSD
. EugUlO Saros
PSD
AttlllO Fvotana
paD
Jose liulOmard
P:;D
Jose E:rmIrlo (Vice- pres )
PTB
Nelson Maculan tUcenC1ado) PTB
Júlio Lel.te
PTB
AdOlpho Franco
UDN
Lopes da Cost.a·
UDN

Suplentes

PartIdos

. -\
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SEGURANÇA NACIONAL
Titulares

p'

Membros)

PaI tidos

J:1sé GUlomnrd
Vlct-onno l-'rene
O.::.car Pa~sos

Suplentes
1. Ruy Carpelro
2 Attil10 Fontana
1, Dlx·Huit Rosado
2. vago

PSD
PdoD
P.í'B

Sljv~tl e Pencles (Vice-res.)
PTB
1. AdOlpho Fra]lco
ll':neu Boanl1ausen
UDN
2, Eu ~ICO Rezende,
Zarcal8.S cte ASGUmpção (pres.) -UUN
1. Miguel Couto
·RaUl Giuberti
PSP
Secrctár;o; Oficia) Legislativo, PL-8, Alexandre Pfaender.
Reuniõt~s; Qumeas-feiras as 17,00 horas.

SERViÇO P!ÕBLlCO CIVIL (7 Membros)

nhor Senador Sigefredo pacheco, mero 1.158-63 do Sr Senador An'ô·
aprovado em 15 de
deze, mbra ce lllO Jucá, apl:ovado em 10 de :1eze:n..
1963,
tiro de 1963,
Membros
(5)
_
Partidos
Membros (5) _ Partidos
\
José Fellclano _ PSD.
José Feliciano - PSD.
Ru.v Carneiro - PSO,
S.:ogefrcdo Pacheco
(VicePr., PSD,
Ant-ômo Jucá - PTB.
Padre Calazans - UDN.
JOsé Ermlrio (Presidente) - PTB.
Josaphat Marinho - S legenda.
Lopes da COsta - UDN,
Aurélio Vianna IRelator) - rSD,
Sec~etáno:
Auxiliar
Legislat.ivo,
PL·IO. Alexandre Marques de Albu~ H) Para o estudo das Mensaquerque Mello.
aens do Poder Executivo reReuniões: 2!I.s e 41!s feiras à.s 14
b.
~
,

Tltulal'€s
PaHldos
suplentes
LClt.e Neto IVice-Pres.)
Pdn
1. Victorino Frelre
Slgeh'edu Pacheco
P::-;D
2. Benedicto VaJladares
Sllvestre PérJcles IPres )
Pl'B
1. Edmundo Levi
Nelson Maculan ülcenciado) PI'B
2. ·Ant.õmo Jucá
Antônio Cu rIos
UDN
1. Dinarte MnflZ
Padre Calazans
ODN
2, Lope6 Costa
A1Jyf:ilO de Carvalho
PL
1. Me rude Sá
Dec,etnrlCl: Auxiliar 'Legislati70, PL·9, J. Ney Passo.s DantOlS.
Reuniões: Quartas-feiras às 16,00 horas.

T'!ANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS PúBLICAS
(5 Membros)
Partiaos
Suplentes
Titulares
PSD
1. Jefferson de Aguiar
Feilciano (Pl'es
2 Filmto Muller'
P8IJ
Sebastlão Archer
?l'E
I, Silvestre Péricles
Bezel'ra Neto
PTB
2. Miguel Couto
Lino de Mat.os
1. Zacarlas~ de Assumpção
lrineu Bornhausen .(Vice-Pres.) OON
Secretaf'O: OfiCial LegiSlativo. PL-8. Alexandre Pfaender.
ReUnIões: Quartas-fet,:a.s às 16,00 horas,

Jose

boras.

Josaphat Ma.rinho - S/legenda.
Criada em virtude do Requerimento
SecretárIo:
OfIcial
Legislat:vo,
nil 480·62 do 5r. senador MUwn
campos, aprovado em 20 de janelrO PL-6, J. a, Castejon Braoco.
de 1962.
'

Designad;l em 22 de novmbro de C) Para o .·studo dos efeitos

1962,

prorrogada ate

15

de dezembro de

1963 em virtude do Requertmento nu..

mero 793-62. aprovaào em 12 rle de~
zembro de 1962,
COmpletada. em 4 de janeirO de
1963. com a designação dos Sennl1l'es
Senadores
Vasconcelos Torres
e

da INFLAÇÃO E DA POLiTICA TRIBUT ÃRIA E CAMBIAL

ferentes a REFORMA ADMINISTRATIVA

E) Para efetuar o levantamen .. ' Criada por iniciativa. da Câmera
to da PRODUCÃO MINERAL dos DeputadOS aprovada pelo Senado
• d
.
em 1.12 1963.
PA !'S e estu
ar. os
M b
' DO
"I' meios
em ros (18 ) P ar t'd
1 os
c apazes de posslbl Itar a

I

suu industriaJizacão
•

,

CnBda em vU'tude do aequel'l::nen~
to nU 665~63. do Sr. S~nadvr dh5é\
Ermmo, aprov3..dO na sessao de lh de

setembro de 1963.
Deslgnada em 19 de setembro de
1963.
.
Pl'Q:rogada em VIrtude do itcllue..
rlmenw n'" 1.159·63. do Sr. Send,llot
Mllton Campos. aprovado na se&ao
de 10 de dezembro de 1963,

Membros ·9) - Partldos
JoSé Feliclano _ PSD.
Attlllo Fontana - PSO,
EugênIO Barros PSD.
Jose EJ'mirio (RelatoI') - PTB,
Bezerra Neto _ PTB.
Melo Braga - PTB.
Lopes da Cost'a - UDN.
Milton Campos (P:esidente)

COMISSõES ESPECIAIS
Wilson Gonçalves - PSD,
A) Para Revisão do Projeto que I Al'thur
vtl'gl1w - PTB.
define e regula a PROTE- EdmunCio Levi - ?TE.
çÃO AO DIREITO DO AU. Adolpho Franco _ UDN,
EUl'lcn Rezende (Vicepref:ildente)
TOR
lTDN.

I
I

UDN,
Júllo LeIte

1 VIcePr.} PRo
Secretal'lo: Auxiliar
LeglS:Jlt1vO
PL-IQ Alexandre Marques de Al:Ju"
querque Mello.
ReunJC'es: 5i:1s feiras às 16 boras.

Senadores:
Wilson Gonçalves -

Lelte Neto -

PSD.

PSD.

Slgefredo Pacheéo _ PSD.
Argemiru de Figueiredo _ p'l B,
Edmundo Levl _ P'rB.
Adolpho Franco _ UDN,
João Agrlplllo - UDN.
Aurélio Vianna _ PSB
Josaphat Mannho _ .:;em l'e!;n:..li:lo.
Deputadas.
Gustavo capanema

IPres!de:;~í:}

w

l'SD

Aderbal JUl'ellla - PSD.
Laerte Vieira - UUN ISub.;t,!~\.l'dc
peiu eputado ArnaJdu NJguec a) .
BeHor Dias - U lJN .
Doutel de Andrade - PTB:
Arnaldo Cerdeira _ PSP.
Juarez Távora _ PUC.
Ewaldo Pinto _ MTR:.

COMISSõES ESPECIAIS
PARA O ESTUDO DE
PROJETOS mj EMENDAS A CONSTITU\CÃO

I) Projeto de Ell1énda à ConsPara estudar a situação dos
tituição n Ç 4 , 61
F)
TRANSPORTES
MARíTI. (QUE DISP()E SüMRE VE;\,('l;\U:'>J' ..
MOS E FERROVIARIOS
TOS DOi) MAGISTUAUOS,
•
C 'da m v1 t d d Requer' ~
Eleita em 27 de. junho de 1961.
to ~: 75i_63. ~ou ~r. osenador'~~·:é

I

SôBRE AS EMPR~SAS PRI ..
VADAS
Ermirio, aprovado na sessão de ,13 de
novembro de 1963,

Prorrozaãa :

_

- até 15 de dezembro de 19;;2 OP,!o
609 61. ap em J4 de
Designada em 13 de novem.bro óe RequerImento
dezembro de 1061.
Edmundo L e v i . ·
~ie?:a.53i~~~~adJo s~~ ~:~Sa~ord;rO~t;:\ !963.
- até 15 de dezembro de 19fi3 ~p;o
Prorrogada até 15 de dezembro de agôsto de 1963.
Prorrogada até 15 de dezembro de Reque;imento 779-6~, apr em 12 oe
1964 em virtude do RequerImento nú."1 Designada em 8 de agõsto de 1963 1964, em virtude do Requerimento zembro de 1962.
mero 1.198·63, do 8r. senador MeI1.e·
• n 9 2.262-63. do Sr. Sena,dor Júljo
- até 15 de dezembro de 19"i4 ~fO
zes Pimentel. ap'!'ovado em 15 je' oe..
Prorrogada em virrude do Requeri. Leite, aprovado em 10' de dezemÍl"o
Q
Requel'lmento 1 13B-63. apr. em lt ue
zembro de 1963.
mento n 1.161, de 1963. do Senbor de 1962.
dezembro de 1963.
Senador Attilio
Fonta.na, aprovaJo
Membros 15) - Partidos
Membros 17) - Partidos
em 10 de dezembro de 1963.
Completada em 29 de outu~',: (' de
AttOio Fontana - PSD.
i962, 15 de malO de 1963 e 23 de arJ;ll
Gilberto Marinho - PSO:
Membros /5) - partidos
Slgefrtdo Pacheco - 1'50.
de 1963.
Menezes Pimentel - PSD.
Attilio Fontana _ Presidente
JOSé ErmIl'io _ PTB.
Heribaldo Vlell'a ....; UDN.
PSD.
Membros (16) - Partidos
Irineu Bornha usen - UDN.
Milton Campos - UDN.
José Feliclano _ (Vice.Pr.>,
J~1io Leite - PRo
Jefferson de Aguiar _ P!::lD.
Vasconcelos Torres - PTB.
PSD.
Secretàrlo;
Auxiliar
LegislatIvo
Lobão cta SIlveira 123 de aorH C!e
Edmundo Levi - P'I'B.
José Erm!rlo _ Relator _ P'I'B.
PL-1Q, Alexandre .M. de A. MeJJo. '963; - PSD.
Aloysio de Carvalho - PL.
Adolpho Franco _ UON.
Ruy Carneiro - PSD.
Aurélio Vianna _ PSD,
Benedicto val1anarf.'f - PSD
Secretária.: Oficiai
LeglslatiVID, G) Para o estudo da situação Wilson GonçaJves 123 de all-,) dt
B) Para estudar a situação da PL-3. Julieta Ribeiro dos Santos.
- PSD.
do CENTRO TÉCNICO DE 1963)
Dan:el Krleger - UD~
CASA DA MOEDA
AERONAUTICA E DA ESCO. L:lpes na C::lsta 129 ae .)Utub.-c 1..
Para estudo das causas que

C' d
irt à d R
na a em v u e o. equerlmen..

Criada em virtude do Requerlmen. O)
.61-63, do Sr. Senador Jerierdificultam a
PRODUÇÃO
wn de AgUlM. aprovado em 14 de
AGRO
PECUARIA
e suas reagõ,to de 1963, Designada em 28 de
agôolo de 1963.
percussões negativas na ex-

'" n'

Prorrogada até 14 de ma.rço de 1964

(!l{) di... ) em Virtude.do Raquerimeno
io nÚDlero 1.160-63, do Sr. Senador

.;Eefferson de Aguiar, aprova.do em 10
oi:"!.;'
~~d
"'.,
f'"
_~u.v~'- nir, - ..---"" oa ',(t
M,I".,1OJl. ~ ~_IPl..!dentt_.::,."

de 1003.
, ."c"" df'3e.)J'lbto
~~ _.
~

.

<

.;.

LA DE ENGENHARIA DE 19S21 _ UDN.
Milton Campos IVICe-Pres}dcJ.J;e)
AERONÁUTICA, DE S JO- Heribaldo VIeira - UUN.
RuI Palmeira - U LJ~
SÉ DOa CAMPOS

Silvestre PérlcJcs 123 de a:mJ Cf'.
Criada· em virtude do Requerimen- 19631
~ ç o
'" n' 768,63, do Sr. Senador ~a.ure Bezerra Neto 123 de abril de 191.13)
CriadA em virtude do Requer1mcn. Calazans, apro'Vado na sessão de 13 - PTB .
W nQ 569-63, do Sr. Senador Jo.sé de novembro de 1963,
Afonso Celso - PTB.
Nogueira da Gama _ ?TB.
Érmirlo. aprovado na seS5'ã.o de 20 de DesJgnada em 13 de novembro de
Barros Ca,"Valho _ PTB
lli!ôsto de 1963.
1963
PeSlgnadQ. em 22 de agOSto de 1803.
•
AloysiO de Carvali1:> \Prest.ient8)'
'~o
a::.guaderlm"ePnorto 1 &00, em virtude Prorrogada até 15 de dezem~ro de - PL.
\I
-""
n9 1.197-63 do Se-19M em virtude do Requenmento "'u- Mcm de Sã - PL.
~t

ã

512
,

,J)

Quarta-féira 11
DIÁRIO 00 'CONCRg~O ,NACIONAL
-~~~-~="
.~'

M,a_rç,o" ne, 1964
:.....;.=~""""".......---~~~~~-

(Seção 11:)

Prójeto de 'Emenda à 'Canso'L) 'Projeto de 'Emenda à-'eOOS-j - até 15 d~ dezembro de 196.4: p.Io \ 'Menezes PImentel - PsD.
o 7/61
' ,o 9 61
Req, 1.143-63. aprovado em ,O de
M,lton Campo, - UDN.

,. -

tltUl,&aO n·

tltwgao n· /
dezembro de 1 9 6 3 . .
Heribaldo Vieira Vl.ce-PreSldeme
.jQUE MODIFICA O REGIME DE
COmpletada em 39 de outu~:'I1 de 'UON.
'
DISCltIl\'IlNA'ÇA'O DAS R"ESDAS111962 23 de abril de 1963 e 22 'te Jll~
EUTlco Rezende (23 ~de abri Ide
.
lho de 1963,
.
1963) - Relator - UDN.
Elelta em 20 de no\'embt'Q de 1261. l
Id
:Silvestl'e ,Pérlcles ~23 de -&.b(U tio
Membros - ,Pr.rt os
1"6"
Prorrogada:
I
\
.. lo) - : P resl'd entte - .P m .
Jefferson de AgUlur - PSD.
Noguelr~ da ,cpama - PTB,
- até 15 de dezembro de'1962 t\C'lo
Bar:os Carvalho - P'.fB
Requel'.U1ento <'60.H),l aprovado em 14
Wilson Gonçalves 123 de \:torll de
Aloyslo de Carvalho - PL.
de dezembl'Q de .1961;
. 196:i_~ - pSU.
'Lino ,de Mat-os -- P'I"N.
- ate l5 de dezemoro de 1963. pelo
;t;'~oYo,'oca~a'lle~~v~aP~D:PSD.
I João âgrlpino (23 de abril etc 1963)
:aequerh:nento >78t"62 lu>rovado em 12,
.lJV '-~,
,.L- UlDN.
tie de.lembrQ de 1962;
CUido Mondín (29 'de lJutu'Jrc de I' ",D,ànrel '~l'ieger _ UDN.
'EleJta em 4"de outubr 'ode .1961,
_ ate 15 de dezembro de 1964. pelo 196<1) - PSD,
~
PrOrrogada:_
Requenmento 1 141~63 ,aprovado em
Miltcn campOs' - úDN,
- nt~ -lf) de dezembl"'6 de .1962 :peI~ (lC d"e 'tlezelnbr~ de·.1963
Heribaldo VIeIra - O"DN.
Q) Prol'eto de Emenda à ConsRequerlmento 31}7'~61, apr, 'em .14 -ae,
.Membros 1161 _ partidos
LOpes da Costa - UPN.
dêLt:lnbro de 1961;
Jeffel'son ,de AgUiar 123 de I>hrll
João AgrIpmo !23 'de :.n.btil. de 1003)
tituição ·nl? '3/62 .
ate ,15 cte dczemb~o de i9ti3 1)e.o de [9631 _' ·PSr>.
- UDN
•
Req 1 139-6'3, apr. em 10 de (It!zem~) wleneZ80S :P.imenteJ _ P-SD.
EuriCO Rezende -(23 de' -a.b'!1l 'dil !~'l!TOR1~A ~<? TRI'BVNí\~" S"I!P-E,bro de 1963,
'
, FUintQ Muller _ .PSU .
ISS;) _ UDr-.!.
'
,':IOR ELEJJOR~L :A, _~F.~XA-R ~AOOmple~.da em -29 de outuoro Oe
Gmdo M.OhdiJ.I \29 de outub-r'~ de
Si1vestre ?éricies \23 .de- an-rll üe
1:!\ PAR~ A I..EAUIZ~ÇAO D~)
1952 e 24 de aD~11 de 1962,
1962~ _ ,PSD. .
1963, _ p'!'B.
PL~6ISC(r?
P-REVlSTC?
iNA
Nogueira all "Gama _ 'PTB
~OEND~ ,GONSTIT,UCIONAL N'I
r\.len1brOs t1't)) - pm:tü:fos
'._ R,'pUl,rn.G,.ltrne1ro (23 de abrU de 1963
Barros ca.rvalho .- PTB,
~ '- AlO ADIOI-O~AL).
Meheze+'- Plttrentt!l .- PSD. '
...:xJ
" Wllson Gúnçll.lVes tZ3 (de a'bl'U de
DanIel .Kneger I.Relator) - Q"lJN',
Al<)ySl0 de Car,va~ho - !XL;
Eleita em ·10 de JUU10 de 1962.
1963.1 ....;. Presidente - lpSD,
"Eurico' ,H.e'.tcnue \23 'óe aorU de
Mlguel Couto - PSP. 'de ,.0e!1 de
ProrOs'\\çáo:
Lobáo da Silveira _ psn,
1963, - UlJN.
Cattet-e Pinheiro t23
•
RUY. Carneiro 't23 de atlrU de 'lOu3J'
Milton ,campos ,.-' UDN.
1963) - PT:-J.
,
'ate lt) de dezembro de 1963 pele
_ E'5D,
' -aer.ibarâo 'Vieu'-a, -- lUl:)N:
oRequerunento 781-62 .. aprovado t"m 11 ...-:GUido Mondm j , . de -outuoro de ..RUI [Palme!nl, -UHN....
I ) p'
I
E
d à FC
ele dCl.embro de 1962.
l'i)ü4> _ PSD.
.
Amaury Sdva - 23 .de abril de 10
rOJeto "CI~ men a
ons- até 15 de.'dezembro ,õe 1954 lpelO
Ç
EUrICO' .:tezende
t23 de abrll de l1Hi:i1 ~ 'P~B,
t'ltuição n ~l,6'2
'Requerimento \ 146. i\p-n)vado ,em lO
a
IC
Ih
PTB
j de dezembro de 1963.
1963' - UBN.
arros !il'Va o 'PTB
(OBRIGA'l'ORJED~DE.'o-E·ÚONoun~1 'COmpletada em ~3 ,--üe ao.l'il da
Baniel Knegcr - UDN.
,0\ -gemlro de r'lgue.reao -,
.
1$0
PA'ltA 'INVESTIDU'RA
EM, '1963.
.
Milton Cao1P9s
t\'tce·PresIOf;!lce) . Bezerra, :Ne1;Q ,'23 .de abril de Hl63
CARGO .tNJVIA1. ,J}-J!: 'OARREIRA\
Membr06 .:... .Partido.!
- UDN"
- P rB
E PROIBIÇAO DE NOM.EAÇóES
•
'A10)'mo de '.Cst"\'-a\hn -: 'P1..
INTEIUNAS}.
.
Jéfferson de Agmar - PS.
HeHOa!dli Vlelrll - ,UD"N,
LoPes 'tia Costa _ UJJN,
Lino de ,Matos - PN,
Wilson .GOnçaLVes _(23 de a.::mJ de
3ilvestle Pét'lClcs ..... ' .. , ,) ,- I:"' i:J3
_ . '
EleJta em 10 de maià de .1962.
'1963) -- 'PSB.
,
VivaldO Luna. -- P2.:B.
.
Prü!'fvg<lua'
"Ruy 'Carlleiro - PSD ~
,
Amaury Silva (24 de anrl1 de ~9ti:1)' M) 'Proje'to de "Emenda ·à 'Cons ... , - até _l~. <.te dczemb:-o de 1902. pelo / Lobão da' SilveIra - PSD.
_ P1'B
R,eq
18a-62 aprovada ,em 12 'de dÇ...
Menezes PImentel _ PSD.'
q
vaga do Senaàor· P!!'lto Fe~-relra
1tittuição ·n ;\·0/61
zembro Oe 1962.
_ :LeltB Net-o 123 de abril de 1963)~'
(~ ..' de ',abril d,e 19031 Relt\:CIl
\1\'Pl.TVA()A'O '('))\8 UO'fAS 'OE [1\1_ até 15 de dezcnibr'o de 'HII}g- pe!oi PSD.
'
-P'lJ;~
'POSTUS. 'i}E~'f!l'Nl\1JAS AOS MU- acq 1.14-1--0;1. aprovado em 10 de de~
MUI:OU ,Call,\'(JOS - ·ODN.
i'.loys::o Cle canathn - P.L,
NWI!'IOSI.
zemlu'o :de 1963.
Hertbaldo Vleu'a - UDN',
LlllO fie MaLu'S - P'I'N 'Elelta eni 28 de dezembro de 19~
.
,JoãO Agrlpmo 123 de abril de 1963)
prurogada: "
,
comp.letada em -2~ _d~ abcU ,de -1.96a \ ~ ODN ..
,
~ _
Mecnbl~s l?ts:r.r,lttoB"
;Eurico Rezende (Z3. -de a-ar!] ele
1<.) f'roje-to_de ~menda a Cons- ate 10 de dezembrc de 1953 of-lo Jetterrwu de AgUiar - PSD,
.,Hl63) - UDN,
a
tit~idio -n q '8,61
I'(ac-q i183·õ~ 1l;prvv do em u! Oe ele·
WtlEon UOrtçaJve,s 123 de aorO de
Danlel 'K.neger _ UDN.
..'
. , zembr() de 1lI62,
1963-) _ PSD,
Silvestre Péricle.~ 128 de' abt'!I d6
(S:õ8~~ I.!:XOr\~~~'f,,·i\'O, >r~1t
até -15 de ,ãe'Zembro ,de 1984 QNO \ rtuy Uaroell:O - !PS. ,..
·19631 - pq'B
POS!:J.!\ OH SE~A.·lJO IO~ l_HU''',l Heq. 1 H:l':63 apt'OVlido em H) à~ ou.. 1 J.\1.enezes e~ent'el ~ li.::;D.
Nogueira da Gama -, P'l"B.
Vi'.: 'N11SSliU _'H~l.(""lAt.tLt\ Ol!:\ ub~() de 1963
.
MHwn Campos - ,CJ'ON.
'Barros Ca-rValho - ,'P'DB.
CAl:r\i'El-t Pi<.:i:'i\}i\Nto:'~TEI.
. L "
'~,
Herlbalao Vierra -- 'UDN,
M-em 'de Sã - P-L.
,ElelLa enl '5 'doe outUbro de i961.
ComplEtada _em 30 de mr:!'ço de
F.,'nriCo
Rezende ('23 a:e abo!11 de
--Aa-f',ãO StcfnbrU,Ch ..:. ,~
1962. 29 de outUbro. de 1962 e 3 de 19S3J _ UDN.
_-.._-.
'..

<QUE DISPõE SõBRE i\S MA<r"'~
RIAS DA COMPE'XCNCIA 'PRl\!A'IIVA DO SENADO, JNL-l.UmnO
, AS DE,l'R1"WDOR A EXONlfiA"AO
.
V"_
'" ~
v
DOS :cHEFES 'Df!! l\.'JISSAO lH•'PLOl\1A1.'ICA
PERMANENTE
E
APROVAR O ;ESTACELE(;lME~TO O tRGl\lP"'..a.ME~:rO E O REA'lAmENTO 1Jt: :[t'E'LAÇóE-S '01Tl~e'MAT(Ch.S (ct'JM lPA1SES EStI'K-A.Ntm'In'-OSI.

I

I

!

I ...:

l

!

I

c'

•

,-

I

.Pryo: \ _

l

Pl'ol'r1Jgttoa.

,

I

a\)l'H de 1%3-.

I

'

_ .

I

.

M.embt,o.s d61 - Partidos
Júâo Agrlpmo (23 de abril de lílS3 :R) 'Projeto 'de .Emenda à ConsReque.'lmenw (jUij--õl, apl'uvado ,em y~
JetterSt.:u de Agurar _ PSD,
- VlCe_PreSJlieote - U'ON,
~1tuicão rn9 '5/62
de IsncU'o de .Wôl:
_
\Vílson GonçalVes 123 ele ·u.brll ue
Da-rueJ KJ'leger - uDN.
..
n,,'-Qu~rt,emelntJ,,?~"'<I1j~~~l,rQ.p~"var:~3~!~~~ ':9153) - PSD:
Síh'estre Pér1cles. (23 \'ile abrU ide t (DISPÕE SO~R~ _A ENTREG~ AOS
,,<
- 'Q ti"
~
~
l\JVNJC\PIOS 'DE 80% '1>,11. ARREde dezeruoro de 191:12;Ruy (Jarnelro - PSD
1963.1 - ~,.......
C~I\D'ACNo_ OUS :UST,I\nos -fQUi\.N- "ate 11> 'o-e áerembro de 1964, pelo.
Gob'ãO da -$Uveita - 'PSD.
d G
~B
J)'n ~X·'~:ED"'" ,'"S ,..-. ......
,"''' 'S ','lU-ReQuenmeuto 'i1 14U~6S .ttproV.lU1o'-em
Guido Mondln 1:!9 de outubrG tle
~~~~:S1J'-aCM~~Jh~m~
,Ni"én;A~S). 'r.... ~ -n.-t!ri·U"~ "

- 'ate 1:> 'de ôezmnbr-Q de -1962

'J)'UO

'Pri!BJ., .

10 de aezembro ·lIe 1963
196<! 1 - , P S D . ·
n-....
- p'
AloySio de 'Carv~huu'~
,Eleita em 13 dê setembro àe '';:.%'2.
Completada em :lO de marco de
MIlton Campos _ UDN.
AurélJo
Via.nna. t~3 ,de abril de
-191i2. 2.9 de ·outulH"() de 'IUÔ6, 2.~ de
Renbn.rtlb Viell'a _ ,OUN,
lUGai _ Relato: - pSB.
Pr.orrogaàa:
.~.el~,·
~p-M~-~"
.
~
_ .té '15 'de 'ilezembro 'àe 1963 peJo
McmorOO '16) - P!;trt.ldos
João Ag.tlpmo 1-23 'de .nllrll de 1963) ,....
' E " • C' R
iln t
11 1 H'" 63
d
_
L>$,U
_ yQJN, '
t")
Prcrje·to de 'menu"B.·a, ons- equ~I'l! errd o :1? _'
,,-I
,a;pro\'a'
".e"e,
"Im"',te!
Me,. ~ 10".....
lO"
•
•
~
o .... ' 2
I em·~o::; ·ue
ezembro de 11B62: '
RUy ·UarneJ.T"o ,.y3 :ne at)':'1:l .iie 19'j3)
EUnco aezellde '23 de abtil de
titwçao n .. >te./Ó
!
_ ate iti'l de d-ezcmo1l'o '(te 1964 Dele
- PresIdente -- "PSD.'
WS~I _ ,úDN,'
..
ItNSTlTUl NOV A I)ISCRlMtN~Ç.\O Reque-rnnenro __<1.'ll7..:n .3a.prÔvaJc eu
Loca0 da SilVeIra -- PSD.
Silvestre PêrlêJes 123 'de 'abril de' -DÉ RENDA::;" EM FAVOJt DOSI1 10 d,e dezemb~u ~cl~_4963.
_
JeffensGn 'Oe Aguüu f-23 de ;\brU Ce '9"3
P'PB
~lurirICtprOS)'
completda em ,23 de abril de 1963.
19631 - PSD.
I o ,,
l . ,
Membros _ Partld05
"Guia0 MonCtln "1211 -iJe 'outubro 'tfe
ôNgue m1 'da ·Gama - y1'B.
Eleita em ~3Ac' m1ÜO 'de ,1002.
Jefferson de Agu1a.r _ PSD.
19(2) - PSD,
·ga.rr05 CarvaU"o'· -. p'rB
'Pr-orrog-acácr.'"'
'RtlV :Oarnero ,- ,flSD
Danie. Kr1eger _ 'iJ1PN,
,Jusaphat Ma.1'1nho (2'& 'tis !l.orU ~e.' __ até 16 de 'tlez~mbro de 1963 ',belo
'LObão da Slvera - .pSD.
'Eul'tco -R-ezentle 12.::1 de Q.!Jril ·de·rllfi3) ;- $, 'ies:
,---,,'~- Requenrnenr.o 'i86·62, aprovado em 12
Wj1.son IG"OnçSJYes ,,23 d~~ abrU da
t96;J.' _~-UUN,
'
,-a:ro}"SlO "de ·-Cil;rv.alho·-.... 'PL.
5.e dezemoro de '1ll'S2;
1-9631 ~ ,PS13_
.
M'lfton Campos - OUN.
,L.tnO de 'Ma'tt>s - -PTN.
; _ até 15 de dezembro -tie 1964 "ll'\l()l " Le1.tê .N~'to ,i2'3 4 63) - 1PSI?
'Her,[ba:ao Vmml I Vlce·"PremdeOj",-tl.
.R.equertmento 01.14.5-63 aprovadO em
Menezes -P1nlente1 - 'P~iôente.
- UDN'"
10 d(' dezembrQ de 19t1S
' M11tob Campos - l1QN
LOp's da COsta - OUN,
N) Projeto de Emenda à Con~- oomplotada "'fi 2S àe aurU dá mrllràrdo ""im ~ "UPN.
Vaga do Senador Pinto :F'e...·etn, .
1963.
~
._
, Josaphat Marmho (23 ~ 63) ~
<

,

r

,(2::1 de ábríl oe UHi:!: PTll
_

-Relar.or -

__ B~!!:ra
Neto 123 de abrll ,de
I;" 1 o

_

l ~~)
~~.

titui,Ção

\'

,n1?

11 í61

(CR1AÇA1> (li·; NO",OS

MU,,-rlo~'I1'IOSj

, 1 ' ; 1 0 . . .

\

Memb"'os -

Partidos

Jeffer50n l'Ie Aiutar _ ~psb
I,\o~!lsun CnJUç-aIVes
123 ae a.1)~

·VíCf!.. '8nsltrente I.JUN
..'Dflme: lti'lt!get' _ ~,

.

"ri_",

-...;

'E"l'ffita em "28 de marJ;o- ~t!e 19fJ2, 11963J - J?SD,
Prorrogação: "
.. ~RQ" Carneiro - PS"D '
- at~ 15 de tle?t>n"Íhri"; 1f' 196:J ')t:-!o
{.,{)bá" th1 sftçeft9 - -'PS'D
'Req 79:\ ,62 _~p!\l\'aCi~J em 1:5 :le '-\l- .ll . t,!":t~, ~et.o' '2f.1 ClIJ 'libnl" -de ,;9~3}
lZembrG ue 10'62.
_ - 'PSD.

Am-.lUrV Sllvá (23 de a,bril 6.e 19t13' '\
P1'B
Vnraldo Lrma _ 'pTB
A!0ySio de CarvaJ.ho -

Llno dt; Maw.s _ P'':.'N.

!PL.

'I

~ "
do.
.".
,!.,-1i.Pi""d=,Oe~e·nnbd
..
01'·2P3~'4~'
/)''''_'li!l''''OD" N.,
1!.Il.I.l- \-v ..... '"
·t/iJ
126 4 63, ~ l?T.B,
'N,(lgue1ra _. da. Gama, '- E'TB,
.Barros csn·alho _ '1?1'B.
M-em <d~, ~a - 'Pl_
"
Míg:?eJ Cout.o \11.4.6i) .. -:!- f1'Sl?

Quar·:a-feira 11

OIÁRIC' DO CONCRESSO NACIONAL

S) Projeto de Emenda à Corrs-\ Silvestre Pérlc1es - PTB
Argemll'o d& FIgUeIredo - PTB
tituigão n 9 6/62
E~rlco Rezende. (23 4,63) _ DP;
(AUMENTi\ PARA QUATRO O NUl\-lERO
DE
REPltESEN'l'ANTE~·

Milton cam:os -

DJOa;;le~aF'Mlec>ernh-

IV)

UDN
UDSN

L

.4_

DOS ESTADOS E DO DISTRITO
P
an o em egen'U1i\
AloYSIO de Carvalho - PL
FEDERAl, t<0 SENADO/,
EJei,ta em 13.9,62
V) ProJ'eto de Emel1da a' COI1S-

prorrogada:

tituição

n9

2/63

'DIREITO DE PROPRIEDADE)
aprovado em 12.12.62;
- ate 15 12!)4 pelo Requerimento
Designados em 23 4.63
1.148·63, aprovado em 16.12 63.
Prorrogada:
CQmpletada em 234,63.
- até 15 12.64 pelo Requerimento
Membros - Partidos
1.151-63, aprovado em 10.12.63,
Membros _ Partidos
Jefferson de Aguiar - PSu
JeffersOn de Aguiar - PSD
R uy Carneiro - PSD
RuY Carneiro ..... PresIdente - PSD
Lobão da Silveira - Relator
Lobão da Silveira - PSD
PSD
Wilson Gonçalves - PSD
WilsOn
Gonçalves
(23 4 63)
Menezes PImentel _ PSD
PSD
Heribaldo Vieira - Vice-PresidenMenez.es Pimentêl _ PSD
to _ PSD
Milton campos -QDN
Amaury SUva _ PTB
Hefibaldo Vieira. - UDN
Bezerra Neto - PTB
Josaphat Marinho (23 4.63)
UDN
I
.,., •. Vaga. do Senador Pln~o l"er~
reira _ PTB
Daniel Krleger - UDN
Silvestre pericles _ PTB
Eurico Rezende - ,23.4 63) - Vlce-Pref.i~nte UDN
~
Artur VlIglllo - PTN
EurlCO Rezende 123 4 631 - UDN
•. vaga do Senador Pinto Ferreira
(23 4 631 - Presidente - PTB
Milton campos - Relator _ UDN
Nogueira d n GRma - PTB
João Agripino - ODN
Bum:" ·Carvalho ..... PTB
Josaphat Marinho - Sem Legenda
Mein ,de Sã. - PL
Aloysio de Carvalho - PL
Júlio Leite (23 4 63, - PR

-

ate 15.12.63 pelo Requerimento

'i9D~62,

-.

.

'I

W) 'Projeto de Emenda à Cons• tituição n Ç 3/63
.
.

T) Pro!e!.o de Emenda a Constotwçao nO. 7/62

(REVOGA A EI\fENDI\ COSSl'ITUCIO;\'AL N° 4. Qll~ INSTITUIU o
SISTEMA
PARLAi\fEN', AR
DE
GOVI~;Rl\'O E Õ ART. 61 0,\ co~s
TITUIÇ",O FEDERAl., DE 18 DE

lDISPõE SõBRF: ..0\ 4.DMINISTR.4.ÇAO.oo DISl'HITO FEDERAL E
l\lATBRIA
DA
COMPETÊNt:tA
PRI\JATlVA 1)0 SB!\',-\DOI.
r.;

i

Des!gnada em. 2 5 63
Prorrogada alé 15 12 64 pelo R.equerImento 1 152~63 aprovado em 10
Elelta em li 12 62.
de dezembro de 1963,
Pl'orrogada:
Membros _ partldQs
- at.é 15 12 63 pelo RequerimenLo
Jefferson de 'Ag"Jiar _ psb
791·62. aprovado em 12 12 62;
Ruy Carneiro - .PSD
- ate 15 12 64 pelo Requerimento
Lobão da Silv?lra - PSD
1 149~63 aprovada em 10 12 63.
Wilson Goncal\'e~ - PSD
Comp e',oda em 23 4 63.
Menezes P:meOtel - PSD
Leite Neto - PSD
Amaury SjJl'a _ PTB
J jferSl.;n de AgUIar - ' PS~
Bezerra Neto _ P'rB
H 'l Carne!ro - PSD _
'" Vaga do Senador Pinto Ferreira
SETEMBUO DE

Peuro budovlco -

1946~

pSD

_

.PTB

(Seção 11)

I

Projeto de Emenda à Cons.1

. ...
o
tltUlçao n ,.5/63
,DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DE
VENDAS E CONSIGNAÇO[S
\

I

o

-

I

o

I

•

P'FB

Melo Braga -

PTB

EUTlc<. Rezende 123.4 63 1

AloysIo de Carvalho _
AfanoSO AJ'h~os _ UDN

-

UDN

UDN

pronogada ate 15 12 64 pelo Re .. 5 Josaphat Marrnho - Relator
quenment.o nUmero 1.154.63, apro- em L~genda.
vado em 10 12 63
AurélIo Vlanna - PTB
Júlio Leite - PR
Membros _ Partidos

Jefferson de AguIar RUy CarneIro _

PSD

PSD

COMISSõES

Lobão da Silveira - PSD
P ARLAMENT ARES DE
Wilson Gonçalves - PSD
INQUÉRITO
Menezes Punentel - PSD
Leite Nelo - PSD
CRIADAS DE ACORDO COM "
Amaury Sil\l~ - PTB
AR'r. 53 DA CONSTITUIÇÃO
Bezerra Neto - PTB
O ART. 149, ALlNEA A, DO· RI.
.,,
Vaga do Senador Humberto
GlMENTO INTERNO.
Neder - PTB
AJ'gemiro de Figueiredo

PTB

1~)

I

Eurico Rezende - ODN
Milton Campos - UDN
Daniel Krteger _ ODN
AlOYSiO de Carvalho - PL
Josaphat M~~- Se mLegend a {

Z) Projeto de Emenda à Constituição n~' 6/63
tlNELEGIBILlDADE)

•

Para apurar a aquisiçáe.
pelo Covêrno Federal, do

acêrvos de

cOl1cess!onári~

de serviços públicos e
importàção de chapas l
aço para a Cia Siderú
gíca Nacional.

I

Criada pela ResOlução' núm:"ro ;
de 196a ass:nsda pelo sentwr Nej.-"

DC1$lgnada em 2 10.63
.
!\1acuJan e mals 28 SenhOres Ser.
Prürrog:.tdo até 15 12 64 Dela Re-. dOf.es .apresent{jda em 30 de mau. {
q'JeJ'lmento número 1.156-63, ap:ova- 1963',
do em 10 12 63.
.
DesIgnada em 3.1 dê' '11"1'0 de 19

1-

Membros _ Partidos
Prazo - l:!O a.a~. a:E' 48 de ..,
Jefferson de Aguiar _ PSD
~eml7ro de 1983,
Rul' Carnelro _ PSD
prorrogada:.
.
Wilsun Gonçalves _ PSD
' - Por malS 120 dIas t"m vlrtu
<JOSé Felictano _ P6D
~a aprovaçâo do R,eq'lerl!)Jcnto n'
WaJfrf'do Gurgel - PSD
J Olera .656-63 do Senhor SE"ul"lor Jo
Argem:ro de FIgueiredo -!?TB
I Al!ripwo, n;l sessão de 16 de se élJ
Bezerra Neto _ PTB
bro de 1963 121 hOY'asJ
SIlvestre PéricJes _ PTB
- por m<ilis um ano em vlrt'lde {
Edmundo Levj _ PTB
aprovação do Requeflmento nÚ;lIf
Eur1co Rezende _ UDN
1 173~63, do Senl'>or fjpn qdor . Le
Milton Campos _ UDN
Neto, na sessão de 12 de deZ€Ulb
A~OVSio de carvalho _ UDN
de 1963
Afonso AI'inos _ UDN
Membros - PartJd'os
. Josaphat' Marinho _ Sem Legenda
Jefferson de Aguiar "- PSD
Raul Gluberti - PSP
Le:te Neto ,Presldente I - PSD
J o,Sé Lei te - PR
Nelsol1 Maculan _ PTB
João Agrlp!no rRelatorl - UDN
Josaphat MaJ'lnbo - Sem Legen
Z-1 Projeto de
Emenda

. Constituição 1)9 7/63
PARA

A

Para apurar fatos apont,
RE-

Wilson Gonçalves
\23 4 63)
,.. Vaga d{) Senador Ed'Jardo Ca.
SEU\',\ DO MILITAR DA A TIV ,\
PSD
t.alâo \ Vice-PresIdente) _ PTB
QUE SE CANDIDATAR A CARGO
BenedIto VallaBares - PSO
.. , vaga do Senador Eduardo AJ!..ELETIVO, ,
Menezes P.;mentel - PSD
smar _ PTB
Dealgnada em 2 10 63
Mllton Campos - UDN
Eurico Rezende _ Prf' lutp
Prorrogada ,té 15 12 64 pelo Re~
Herlba,do VieIra ,- UDN
Mllton campOs _
UDN
querlmenta número 1.156-63. aprovaEUriCO Rezende 123 4 63) UDN
DanIel Krierrer _ UDN
do em 10 12 63
Daple! Kr,e~er - UDN
Aloysio de Carvalho _ PL
Membros - Partidos
Joao Ag,rl~mo 23 4 63) UDN
Josapha' Marinho _ Relator
Amaury Sllva 123 4: 63) - PTB
Sem LeD'enda
Jefferson de Aguiar - PSD
Nogueira da Gsma _ PT13
o
Ruy Carnelro _ PSD
Wilson Gonçalves - PSO
Barros Carvalho - PTB
X P'
-- d à C
M'm d, Sá _ PL
rOJe.to de Emen a
ons- . Jose FeJlciano - PSD
Raul Gmberti - PSP
tituição 11 9 4;63
walfredo Ourgef - PSD
Ar<semiro de Figueiredo - PTB
U) Prol'eto de Emenda à Cons!C01'CEDli IMV1'IDADES .... ~
Bezerra N(J-'<J - PTB
\
VEREADORES)
Slrvestre Péncles - PTB
tituição nC? 1/'63
Designada em· 20 5,63
Edmundo Levl - PTB
Eurico Rezende - UDN
(THABAI.IJO DE l\lUUIERES E l\IEd
tê
12 64
I R
NORER ~ TRABALHO EM '(~,
Prorroga. a a
15
. pe o
eMi:top Campos - UDN
querimento número 1.153-63, aprova~
Aloys~o de carvalho _
PL
DUSTRIAS (~SALUBRES),
IdO em 10 12 63,
Afonso Arinos - ' ODN
Josaphat Marinho _ Sem Legenda
DeSIgnada em 23 4 63
.
Me:nbrOS _ PartldoS
Júlio Lei te _ PR
Prorrogada ate 15 12 64 pejo ReJefter::.on de A:)'llar _ PSD
~'Je1'lmE'nto l 150~63 aprovado em 10
Ruy Carn!'l' o - PSD
Z-2 Proieto de Emenda
de dt:'2E'mbro de 1963
Lobão da SLvelrll - PSD
Wilson GuncalvE's - PSD
. COl1stituição 11 9 8/63
Memoros - ~Partld(Js
Menezes~ P.ment.el PSD
fAUTONO;\llA DOS I\tUNlctPIOSI
Jf'fte~son de Ag-ular PSD
Lene Ne'-o - PSD
Amaury 8:1\'9. _ PTB
RJV Carnl"HO - PSD
eslgnad.a em 22 la 63
Lobão di!. 511 vetra
PSD
})P7erra Neto - PTB
Prorrogaela a tê 15 12 64 pelo ReWl:~on Gonçalves Rela'ar
- .,. Vfl9;a do Senador Pinto F"'-I>lrt>
_ P'J'B
querimento nO merO 1 15í-6::L apr.o\'aPSO
do
em 1(J 12 63
j\-1pne7e~ P:ment.e\ PSD
Silve.srre Pêr:cl€'s - PTB
Membros - Partidos
Lelt? Neto _ PSD
Adalberto Sena - PTB
Jefferson de Aguiar - PSD
Eurico Rezf'nde 123 4 63)
UDN
A''':l'I~V Silvl'\ PTB
Ruv carneiro PSD
B,'7E'n!1 Net,Q - Vlce~Presldent.e
Milton Campos - UDN
Wlison Gonca!ves - PSD
Jofw Az."ipmo UDN
PTB
José FeUclano PSD
V"Iga do Sen-Jd<H PlnLo Ferreira
Aloysio -df' Carvalho - PL
_ PTB
Reun!ões: •. : .. :, ..•..•.•.••••••••.
Josaphat ~1.ar:nho - .sem Legenda

I)

Bezerra Neto -

Edmundo LeVl - PTB
Al'gemuo FigueIredo _ PTB

.

Des1gnada em 31 5 63

(TR,\SSFER(::NCIA

I
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Ma!:ço de 1964

dos da' tribuna do Senaé

e outros, relacionados co
irregularidades graves
corrupção no Departatl1er
to de Correios e Telégraf<
criada peia Resolucão numero
ceio Senhor .IE'"
ferson de Aguiar e rriaL~ 3::1 Senhor
Senadores lapresentada na sessão'
30 de outubro de 19631.
Pr.a.zo _ até o fIm da sessão leg>
latlva de 1963,
prorrotração por 90 d:as fatl> 15 r'
março de 1964\ em Virtude ào R'
querimento número 1 163 6;~ do S'
nhor
Senador
W'lson
Gonça:\:
aptova-do n"l. sê',,<;áo de 10 de dezen"
bro dI'- 1961 (21 30.
DeSIgnação em 6 de dC'7rmbro (.
1963.
ME'mbro.."l /11 \ _ PartldC)<Jefferson de AT')' J1 r - PSD
LeIte Neto - pSU
At'1l10 Fonl.an q .- P"'T)
Wi}.c:on Gonçalvé"s _ [', - ~if'nte -.
P=::D
Artur VirgUío _ P1'B
Bezerra NE'to 8! I 6:1 - VIce·p-:·e
s!dente - ?TB
Mello BrMa - P'l'B
Joâo A~rjpino _ U D"l'
Daniel K!'lp!!er· - lJl;'\j'
Eur1C'o Rp?pnrle 12:~ I f
- um
AuréHo Viannl'l - p~p
Spcrptúrlo'
A'I~'!'''~
PL-9 J
Nr'v P,1.~,"n<J D" .~$,
Lobão da snvecrn - P~D
de 1963, assmad a

ESTADOS UNIDOS

DO

BRASIL
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SEÇÃO 11

ANO XIX -

N° 51

!APITAL FEDERAL

lUIN'l'A-FElRA, 12 DE

M'\Rc;.~O

DE 19GI

t

CONGRESSO

NACIONAL.

PRESIDÊNCIA
IXS'l'AL1\Ç.<\O DA 2a SESSÃO LEGISI,ATIVA onDiNÁRIA DA
5" LEGISLATl.'U.A

o Presidente do Senado Federal faz saber que a sessão coniUnt.a. de lllslalação da 211 sessão
'''0 dia ló do mês em Curso, ~ l~ hOl'as, no Plenário da Câmara dos .D-er,.ut.ados

legisla~iva

ordinál']g da 5:\ legi<'Jatu:'a se realizarA.

Senado Federal

11 de março de 1964'

AUlw MOURA ANDR .... DE

presidenle

SENADO FEDERAL
ATA DA 3' REUNIÃO PREPARATóRlA, EM 11 DE MARÇO
DE 1964.
.
PItESIDt:NCIA DOS SRS. MOUItA
\XI>RAUE E NOGUEIRA DA GAMA.

As 14 hore.$ e tl'inta minutos,

,acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena.
Vivaldo Lima.
Edmundo Levy.

Al'thur Virgílio.
Zachal'ias de Assumpção.
Caiete Pinheiro.
Lobão da Silveira

Eugênio Barras.

Victorino Freire.

Joaquim Parente.
José Cândido.
Sigefredo Pacheco.
Menezes Pimentel.
Antônio Jucá.
Wilson GonÇ{\lves.
Dix-Huit R05ado.
Dinal'te Mariz.
Walfredo Gurgel.

RUy Carneiro.
Al'gemll' ode Figueiredo
João Agripino.
BruToS Carvalho.
Ermínio de Morac.\
Rui Palmeira.
Heribaldo Vieira.
Júlio Leite.
.Aloysio de Cal'valho.
Antonio Balbino.

Josaphat Marinho.
Jefferson de Aguiar.
Eurico Rezende.
Raul Giubert.
Aarão Steibruch.

Vasconcelos Torres

Afonso Arinos.
Aurélio Vianoo..
Gilberto Mar:nho.

:\iilton Campos.
Benedicto Valladarel
Nogueira da Gama.
Padre Galazaru;.
Lino de Mattoo.
Moura Andrade.
JO:sé FellCIB.no.
Pedro LudoVICO.
Lopes da Costa.
Fj]jnto Müller.
,Bezerra Neto.
Adolpho Franco.
Irineu Bornhausen.
Antônio Carlos.
Atmo Fontana.
Guido Mondin.
Daniel Krieger.
Jo,sé Guiomard.
Oscar Passos.
Leite Neto.

I

O SR. PRESIDENTE,

A lista âe presença acusa O compareCimento de 59 81'S. Senadores.
-I Havendo número legal. declaro aberla a sessão. Vai ser lida a ata.
O Sr 29 Secretário procede l
leitura da ata da sessão ant.erior,
que é aprovada sem debate. ,
O SR, PRESIDENTE:

A presente sessão se destina a com'ptetar a organização da Mesa do
Senado Federei através do ViCe-Presidente, dos Secretários e dos Suplentes de Secretário.
Nos têrmos do Art. 56 do RegImento Interno. realizar-se-ão, hoje.
qua tro escrutínios, sendo um para
Vice~Presidente. ourro para 1Q e 29
I Sl"cl'et:\l'ios.
outro para. 39 e 49 Se~
c.retál'ios e o último para Suplentes
de Secretário.
Vai-se realizar. portanto. o escrutínio l'efere'JIte à eleição do VicePl'e::;ldf''1 t r Suspenderei fi. ~e-"são por
.cinco minutos, a fim de. que os Srs.

J 8enrlclores possam munir-se das

Antonio Balbino.

rC3- '

Jefferson de

Eurico Rezende.

O 81'" 1? Secretário irá prôceder
chamada que se processará
de
. norle para sul.
.
.
~

Adoalberto Sena.
Oscar Passos.
Vivaldo Lima.
Edmundu Levy
Arthur Virgílio.
Zachanas de Assumpção
Cattete Pinheiro.
Lobão da. Silveil'a,
EugêniO Barros,
Sebastião Archer.
Victorino Freire.
Joaquim Parente.
Juse Cândido.
Sigefredu Pacheco,
Mehezes Pimentel.
Antônio Jucá.
Wilson Gonçalves.
Dix-Huit R~se.do,
Dmarte Mariz.
Walfl'edo Gurgel.
RUy Carneiro.
Al'g'emiro de p:guelredo.
João Agripino,
Batros Carvalho.
Ermínio de Moraes.
Rui Palmeira.
Heribaldo Vieira. Júlio Leite,
Leite Neto.
Aloysio de Carvalho.

.' nOn:('l~.

Vascon('elo~ TOl'1'es.
Afon.-.o A1"ino~,

O SI{. PRESIDENTE:

Procede-se à chamada.

Agtll{\r~

R,wl Giubertl.
Aa.

Está reaberta a sessão.

RESPONDEM
A CHAMADA
"OTAl\l OS SRS, SENAI>OltES:

,.o,

JO....fl,

pectfvas cé!dulas.
E.<;tã susp,gnsa a sessão.
8u3pensa às 15 horas. li
são e l'cbaert.a às 15 horas
minutos,

I

.I
E

Aure.J.o VIanna.
Gi1bpl'to ~1ar:nho
Milton campos.
B::-n" ;".-0 Vi, :or

\"!'l.

Nogueira da Gama.
Padre CaIQzam;.
Lmo de Mattos.
JO~é Feliclano
Pedl'o Ludovico.
Lopes da Costa.
Filinto MUller.
Bezerra Neto.
Adolpho Franco.
Amamv Silva
Irineu ·Bol'nll~11~en.
Antônio Carlol.
Atílio Fontana.
Guido Mondln.
Daniel Krieger,
O SR. PRESIDENTE:

VotrE'c.:n 59 51'S. Senadores. (Ptlu.
sal.
Vai~se proceder à verificação
de.
número de sobrecarta.,s e, em segui ..
d"

fi.....

'"

.J" 1I0 i

r)<;

(Pall.~(t1

Foram ente,nlradaf: 58 ~obreoo.rt.n~.
Dado que o número de <:;obrec:nl AS
encontrado é lnfenor ao númel'("l de
votantes. vale d,,~er que um çiOi' 51's.
set:adores deixou de depositar o \'0·
to na urna.
Vai-se proc-eder à apl11'n-Gl'i.o.
Procede-se à apuração,
O SIt. PRES1nE:\,TE:

Foram encontra.dos 50 voto.~ p',r"
o SI' 5enfldor Nogueira da Gl.'.lna ~
8 em bmnco.
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'Proclamo eleito Vicc:-Presídente do
Senado o 81'.
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Quinta-feira 1:"

ALEERTO DE BRITO PEREIRA
;Hlr". co

SCRVIÇO OIE PUBUC:AÇ6.. s

tHE". DA eEçÂO DI! It"'CA.ç.to

FLORIANO GUIMARÃES

ife-ita pela minha agremiação partida!'LO é do meu dever !\Ipresentar

Imp-f"eSliO nas o:icinu do Departamento de lmp,ren811

(:Gmov~dos

agradecimentos 'e reiterar
aquela ,afirmativa que tive ensejo
de formular quando assumi o mesmo
llÔ.5to, pela primeira vez, na ses~Q

C~pi:~l ~ Interior
Semestre ............. CrJ

AnQ

J

~'

o Q.,ue prometo e hei de cum!1tlf. MUlto obrigado a todos. (Pal~

I

w

a ses.são.
A sessão é suspensa; às 15
Tas e 30 ml-nutos e reaberta às
lS horas e 35 minutos.

hO-l

SR. PRIlSIDENTIl:

1'1

Está reaberta a se~o.
vai-.se proeeFsar a eleiçã.() do
I
fo 2º secl'etários.
o SI', 1Q Secretário ll-~cederá à
.chamada, de Sul para Norte
E' feita a chama·dd.

DsclU'

Pa.ESOS,

Vivaldo Lima.
Edmundo Levy.
l:aé:hal'las de Assumpção.
Cat.tete Pinheiro.
Lo
da Silveira.

Eu!!ênio Barros.
.sebastião Al'cher.
Victorino Freire.
Joaquim Parente.
J<Jfoé Cândido;
Si;!.'efl'edo Pacheco.

Menezes Pimentel.
Ant.onio Jucá.
W oon Gon0alves.
[[)ix~B:uit

Rosado.

IDmal'te MarÍl':,

V'JaUredo Y·.1rge1.
Ruy CMnriro.

.............•..

E

-

39,O~

Cr$

76,00

Cr$

1.08,01

Exterior
Cr$

136,00 Ano ...................... .

Excetuadas a8 para o exterior, que serão sempre anuais, as
poder~se-ão

tomar, em q:ualquer época, por seis meses

~

1-----------·

nientes.

Ad-r.1berfõ Sena.
José Guiomal'd.

96,00 Ano

- A fim de pOSSibilitar a remessa de valores acompanhados da
·esclaredmentos· quanto Ià a·ua aplioação, solicitamos dêem preferêncil
" remessa por meio de Cheque ou vale postal, emitidos a favor da
t4soareiro 4.0 Departamento de Imprensa Nacioua;l.
- O. suplementos i. edições do! órgãos oficiais serão fornecidO(
IH .ssillaDt~s !5ôsnente mediante sOlicitação.
- O custo do número atraJ3ido ser' acrescido 4. Cr$ o,JO ". , .
_Ciclo decorrido. cobrar.se"ão ~ais Cr$ 0.50,

nutos para que Os Srs. Sena,dores
possam munir-se das cédulas conVe

CII:\:\I,\DA

'

ou' um ano.

Su..",pencH~r i a se'S."Ião por cll1'C:t mi ..

A

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

assinaturas

as .
Vai-.se passar à eleição do lº e 2Q
Secretários.

R.ESPOSDE:\l

Cr$

FUNCIONÁRIOS

Exterior

fiança.

VO'TMi OS SRS. SE~ADORES:

.0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ano

tt

o

~8cicn8J

Capital e Intel"lOr
50,00 Semestre .............. Cr$

Argemiro de Figueil"edo.
João Agripino.
Barros carvalho.
E:mlrJ.o . de Mo.raes.
Rui Palmêira: .
Heribaldo Vieira.
'Júlio. Leitl'.

Leite Neto.
Alovsio de Carva1ho
Antonio BalbinD.

cart.as corre.spo-nde ao de votal1Ít""J;.
(pausa) .
Votaram 57 81'. 'Senadores.

O SR. BEZERUA NETO:
•

Vasconcelos ""Torre.s.
Afonso Arinos,

Aurélio Vianna.
Gilberto Marinho.
M:Iton Campos.
Benedito Yala_dares.
Nogueira da Gama.
Padre Calauns.
Lino de Mattos.
Moura Andrade.
JD~é Felici::mo.
Pedro Ludóvico.
Lopes da Costa.•
·Fillnto MulIer.
Bezerra Neto.
Adol"pho F'ranc.o,
Amam}' Silva.
Irineu Bornhausesn.
Antonio Carlos.
At[lio Fontana.

. 1. , . , . .

Sr. PlesI?-ente, peç.o a pa ..a\.~ para
uma questao de ordem.
O SR

.

PRESIDENTt1:

Tem .a I?alavra o nol)re Sella-dor.

Josaph-at M-arlnllo.
Jefferson de Aguiar.
Eurico Re'l.ende,
Raul Giuberti.
AarnG steínbrcb.

.

O SR. BEZERRA Xf:TO:

(para u~ questão

PRESIDEN'I'E~
E:,ena~or.

(para explicar.ão pesoS'Úal)

ASSINATURAS
i REPARTIÇõES E PARTICULARES"

O SR. DANIEl, KRIEGER:

O SR.

BRASíLIA

lcg'lslaHva -do ano passad-G.

bem).

Tem a palavra o l1cb:--e

SEÇÃO"

indjcnçáo do meu nome,

(Muito

Pt'ço a palavra, senhor Presidente,
para explicuç-ão })f.'mal.

DIÁRIO DO CO'>lGRESSO NACIONAL

a.cabo de ser eleito pela generosida-

Está suspensa

,

.!AURILO FERREIRA AL Ve:S

de do." 81's. qUe aoolheram. e h(m-

Declarei, então. que minha cQnduta no exercício dês(,e cargo seria uma
e única-, - a de um esfôrço COI1Etante e consciente no sentido de fa~
2el' d.'ls minhas ati1vidades ne Vjce~
Presidência do Senado uma verdadeira _ e autêntica magtstt'atura 1egislativa. busoondo pairar sempre não apenas nas horas tranqüilas, mas
também nos momentos de debates e
d.e choq'l.les de idéias e de interêsses
contrariadas - acima de qu.~i'5quer
convell;êl1eias,. inclusIve e especialmente de origem pa.rtidárla.
Reiterando essa declaração.
que
procurei cumprir à risca durante o
primeiro exercício do meu mandato,
creio cortesponder à. confianca
tio
Partido a C1ue pertenço e, sobretudo,
à generosidade das SrS'~ Senadores.
que de nàvo me colocaram no cargo de Vke-Presidente do Senado Federal
Só de.<:.sa maneira. entendo que a
função deve ser exercida. S6 dessa
fonna disponho de condições pe.ra
corresponder a tanta honra e C(lU~

Ilsenado •.

eIA.To" ~GUII'.AA"

(Não fOi revisto p~io orador)
Ao assumir o cargo de Vice-Presi.
dente do Senado
Federal, ci qual
a

"."=- -~-~-=$
preSidências _ solicito da Mesa, esclarec:,mentos ao Plenário, justamen..
\I te: para nOSSa ori~ltação partidária,
,sobre, o que real~nte se passa na
nova composição das bancadas do

[)EPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL'

,Pa:rnas.)

O Sr. Nogueira da Gama a..<jsume o seu lugar e pa!',se. a pre, / , stclir a sessão.
. V, O SR. PRESIDENTE:

xal'flm

Março de 1964

C:XPEDIENTE

Senador Noguejra da

Gama.
ConvidQ S. EXIl. a assumir o seu
carg'o

(Seção 11)

_

(NãO

foi revisto -pelo anulon - Senhor Pre4
sidente, o nobre' Senadar Bezerra Ne ..
to não exprimiu com fideLidade, natu ..
ralm-ente p:::.rque não ooo.n;ll'eendeu, a.
converse que com S. Ex1;J. tive. O que'
eu disse é que se adotou o critério
dos blocos, dando·~e l'epre.~entaçâo ao
bloco constitnído pelos, pequenos Par..
tidos ficando o Pat·tido Libercador 'eXcluíd,> de.<;sa repres'futação. Como o
Partido Libertadol', f8 m a umão Democrática N:1ctc-ne.l • .oomtitui o bloco
da Minoria, era- jU3to cj'ue, no cóm .. ,
puto, um dos lugares dest,inad'Js aos
blocos coUb~se ao Partido Liberta ..
dor. dentro da Minoria do seoodo dn.
República. O Partido Libertad::.-r' éconstituido de homen~ tlue não mudam de legenda., que não mudam de
partido, são duas altas expressões morais nesta Casa.. São nossos aliados.,
pJrque comungam conosco nos ideais
dê bem servil.' a êstt' País. náo senda
jUSOO' 8enhór PrãsldenLt: e Senhores
Senúdores, qUe :reja cemput.ada are·
presentação dos partido.'.) minoritários
e se éx-clua O PartidQ.· Libertador. Por
qUe excluir o Partido Libertador, Se ..
nhol' Pre",idente .e Senhores Senadores, quando êle não perde. em C(;.n~
fronto, para ne~um outro?
Não existe melhor ba.-ncada, nem
existe Partido que t.enlia figuras tão
representativas como esse, constitui ..
do de dOif> profe.o:sôres de Direito, dOÍs
homens que orgulh-:;m a \'id9. pllblioo,
.do Br~sil _ o- seua<jol' Mem de Sá ., ...
o- Prof. Aloysio de Q3.-rvrdho.
'
i, O que eu defendia. Senh:-"r Prest~
j.de1ü-e. era qu-e se de~se à Minoria dE;J.
ta C.!l~e. constitUida d:p. uni~,? D,'w
mocratlCa NacIonal e do Pati;ioo Li.
bsrtador, a representaçâo a que tem
direito. lJl·o])Orcionaim~nte. Se nã-o
(USClltinlo;o a situa~,o, n"3 eleiç!'io dll
Mesa. foi porque não ma.i s âes-ejáva_

mO."3 atritar dentro do SO)Eld:>. e Qin. da pO!'que desejamo:. CO:1."Sel'var nosw

.

OJ·ctP~l\

50 f'al't.ip.o fiel ao espil'lto do. l€'i. de ..
81'. ?l·e .. !sejamos á. fidelidaqt! A,,, sua$ legen:'
, Sl~ente, aca.bo,~de ~er ini~r:naâo~ p~lo :da-s. Mas não p::.demos admitir que
. I..Ilder da Umao DemoCl'aL1<:a NaCl?,- jse I1tribua W1U' l11jUStiÇ-ü a repl'c:sennai, 5ie que houve. ~t!b.stancln;
tação nos pequenQ<; PiU't.ido-:-:. Nã. o po_
!icaçao na composlçaO uuménGa. das de umu grande rep!"<'.oScnmção do Se.
Bancadas des~a c~asa. De acOrdo. com nado Fe{h,ral ficar sem re-present.a.
essa,. transforroaç~o! que me fOl ,co- . çào nas Comissões. U',go qu~ Se tire
~un:cada. a p~o~os:t-o d.a reor?anlZa~ do part-ido IJbe.rt.ador·. ~i!nto com a.
ç~ das ComlSSoes Pelm.3-nel1U>s UniRa DemocráUca. Nilciunal, o nút U.l incumb,iÕ~ peJo_ ;partido Traba mCl'O de t'epresent.antof'.5 e. que têm di.
lhlsta. l?r~a.silelro de repr-esentá-·l0 na Ireit Q ,
oomposlçao das ltlesmas - o nleu
i Partid-o
pe,-:rerá -dual; Pre·,:cencía.s
Eram a", e~'i:plic1l.('ões Que me senti
de Omnis5Õe5 Pemw.nente..s porque.. no dever de trazer ao Phmário. (Mui_
com·a. inclusãc de dois 8enaoo;res na to bem!) ./
~
~ancad~, da. União De_mocl'âtica
O SR. PRESIOEX"TE!
c:on-nl. ou pela formaçao de um blo~
co, será e!ta Bancada a seg-unda da
Esta Pl'esí'dépcia lembra a.os SeCasa.
nhores senadOres o dispo;<;.t-o no Artigo

d('-

s.e1n revisao do orado~). -

,1l1om-1

I

4

I

Na-I·

-

à .....

73 do Reeimellto Interno.

Ali S~ de·

N est as con di çoes, peço
lV.Lesa q'le, clara:.
nnma comunicação ao PlenárIO, nOs
Guido Mondin.
esclareça a reEpeito dess:los a.ltera(Lendo) :
Daniel Krieger .
ções, a.lteraçõe.5 Que tamilém abran"NO d!a imed!ato &9 elU" que. Ele
gem ·a Bancada <los pequenos Partiw
completar a elei-ç.lo da Mesa, redoo que, acrescida de no"os elemtmunír-.se-ão os Lideres dos PerUt.os, teria igualmente direito à pre~
dos 'representados
no
Senado,
Se todos os Senhore.s Senadores jâ sidência de mais uma Comissão, em
pal'a o fim de fixarem. l.a fõrmfl.
votara·l11. declarei encerrada a vota.- prejuizo, da mesma Iorm.a.. de· lllha
d.a Constituição Fede~'al, a . . parti.
pre.sidência de Comissão qUe cab'a
ção. (Pausa).
clp... çã o • e cada. ban('..ada 11~ Co ...
\ ao Partido TrRbalhi~tá BrasileIro.
I'
missões permanentes". .
Esià encernda.
Cmno, a:pós esta _"essão. "p,M5at~se·i
.
à or-ganizaçfio das comL<:sôes_ Pel'ma"§ 19 ,
E<;.tabeledda, I\&im. a
Vai-~e protedt'!' i apuração. depois nentes nesse sentido me fOi eomunlr~l'esen tação numérica das bt\n ..
verifica"do .se o núm~ro de ~obre- ca<1o que meu Partido perde1'é tl'fos
c-adlle n6J; Comissões, os Líd-ercs

d'

I'

-

Quinta-feira 12

I.lIARIO 00 CONGRESSO NACI;::JNAL
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I

en~rega.:áo à Mesa. n.l~ 4.8 hora-s
(Procede-5e i. Cl1mr"i%tla) •
Sübst-qu1:ntes à in..5ta!ação· dn ses~
., _,
silo rgei.slativa, a..'õ l'e.":>pectív:-lS in-. r 1~ES:PO_'jDE.1~ A rHAM.-i\D.'\
dicaçõe nomi.nais·'.
'OTA1\"1 OS S.nS. S2~ADORE8:

I

'''.'~ 2'.~'
' cum.IJ.ln ca.so d
e n.,o
prUnento do d~s))Os.t}} 111) pará-

F.

Adalberto Sen.a.
O
scar PassO.:;

~éd.tllas cOm:mdo tlHHO.~
nomes
~.;;
11,~!ares
a pre_'J,~ ~r.
.~endo eleitos o.::; m.tl$ "'ütB r:c3 e
as ,egurada, sempre. a representação parti'::ãr~a prap:.H'C:l0uat,
na
fo;ma
Cr,n,,";.ll:{'ao e do .3-

V_c~in(l. F:'el:to
.:':>aq. '__"11 Pa.... ~'::.i:\'
E;:;r.~:~·Edo P:;.cb?co.

nn~ 0::",

l.

_

a. ÍJ-se

I

abordar o-

p.l.<~

problema náo é e-stôl, !'.l. qu~l o Rt!gimento e"t.abelece Que ne~lhu;:u outro
as, unto que n~o seja o j.l eleiç{'io ela
Mesa pOde ser tra tado.
fam:Jé!lj' 3.
Mesa não pc<ie interf.ertt'. nesta fase pr-:·pa!'.atórra. nos +.•rao~l.Jhos d:~.:;
Co!'f\

u!;':m, p~'(jl'eder à aput'a~
ção d.l e~ci~ãa- para 1(1 e 2(1 Secl'etá.l'h~.

Vo,:!-r.::.m 51 S,-,uhvl'es

Sena.GCo. es.

Ft.. am, f'ut:-et.::.n,o, encontradas 55 .soba:::t!7t:.-f: doi.:> Se..'1ho~·c.s Sem:do'es
.-' ::C';~ rn f.2 depo~iht sua.q s:o;'ecart~."
a eXf'nl<_:!n- do- que ffz um na
t~('_ç:i.o ant':1'iol'.
f2 "JC-~_i(!-S2 à apuraçro).·
?1!E~IDENTE:

O S:1

1-' o .' ;::n',: o re~u:t·:!:do:
SO'cl'e,':-:.J.,
E:-nc.:!~r

I

pB.ra 10

;i2 voto,:;. p3.lt\ o Senhor

I!11~,"'2

M:-,tl% e 3

\i:)to.~

em

Ca"'~llho

"Rll1';f'O

.Artrilo

G~n"'erto \iJfI""nho.
Mllto"\ C":"umoa<;.
PY>n"dic'n V~l'''i"l'l'·f'S.
Nozueir9 (h (1amu,.
Padre C'lh7(l-Tl.o;.

ISno de Mf\ftn.o:.
Mnllr.'1- Andr-:>de.
,Jos!" Fe 1i I""'lt!Il,
Pp.àro Lwir·"'r-o.
LnOf'$ da ro"t.l\,

':T:'::

b".:'.u[o
P.cc!:;lmo clü,tu o no?;" S~nador
ot urllfC ,.
,1) o -:;, ~~-:!:-'~lt:"',
D
(' M_' I: e
o- S Ex!» it a.5Val~Se r: C''''~I){'r a cont.agem das so,<;um .. ."eu lu,!ar na "Me~l1. íPalmr;"s). brecartD.s
(PC'!'?(, ) ,

I

'1t~ínb",U"h.

V"<;con('p1o<:: Torres.
Afon."O A1'inoo::;.
A'lrPlir. V"jlnn.a.

Mem de 83,

I \'

A~-I"i'3.r.

'R ~'7J')lde.

O SrnhoT Dincrtfe Mariz toma
For-t:-m (~.~ ""·-,ir.>: Sq "(''';e-:'lYta~
luqar na mesa.
1:1l!nJ€!'O q"~ Cy :-~:'" C'~tn o de vo:a,nO SR. l'RESIDI~X1'E:
l,te.5.
... POll'<-""';""
V ai·s· pt'o,'cdc"
Proclamo deito ~'? Secretár'o do
~
,e
_ .... "\I.

pilinto' Müller,
B"·/cl·rfl. ~i't().
A<"ln'fo FI'anco.
Mf'1l0 R"oa"a.

E.x'!-

aborda

dos

mais

dizer qUe o S1', João G:.ulal't me
faz lembrar uma figma de teatro _Q,ue
aquéles que tem a. minha idade ainda.
devem l"ccordar. Nas primeiras décadas dêlste :o.é<:nlo teve fortuna e fê?
grande StlCeS30 mu ato qUe criou Um
tipo nÕ1T1} no pl'Q.3.cênio dos teat.ros,

Chamav'a_:3e Ffegoli e a novidade por
êle criada consi.stia na. espctacula.r
rapidez c:.m çue se transformava, de

,

tal manelra que só ê1e enchia O
espetáculo e a cena desempenhand(),

simllltâneam('ute.

os

mais

diversos

papéis.

R::ml Giubertf.

Guido Monrlm
Dnn'el Kr:e~er
P:!!~ ;rr:~

dI' ('f'l'vfl.lho,

,lefferson dE'

Atílio Fontana

O sn

l\-ifr,.rne.ll.

}-1pl'ib(\'dn Vieira.
,J(ll'"O T "ite.
J-,eHE' Neto.
All+ônin B'llb;:no..

S,

Ao fazer êste eloJ!o, começo por

Wfllfrf'do r,.m~eI.
Ruy Cameiro,
A1'l'!t'm''''o df' Figuf'iredo.
.João Anipino,
Barro-; Carv-4l1lO,

Ah~\'s:o

que

graves problemas do momento na-

DinartE' Mnrlz.

Hlinto Müller
B~zerrofl Net{)
Ado:Qho I"ranco
Amaury Sil\'tt _ ),etello Br:\;?;a
Ir:neu B(n:nhal\~en
Ant.ônio Car'os

I

cional,

{'I".

DE SÁ:

protestar, por vezes com contundên·
c;la, contra. atos e atitud('s do Pt'e ..
sident.e da República, não me devo
omWr W'm lhe trazer' D louvor, quando
o merece. E penso qUe o merece em
face do discurso irradiado anteontem,

Antônio .Jucá.

Frtnh'~o

ME~I

(Sem revisão dp oradOr) _ senhor
Pre-Jidente e Senhores Senadores,
quem não poupa' na crítica' não deve
ser aval'o no elogio, Eu que sempm
me mostro tão pr;:.nto e disposto III

em

Wil.<:nn Gon~nlvf's,
Dix-Hnit R05ado.

MUro:1 campas
Bt'!l·ed,ctu Vallarlsl'es
NogueIra da Gama,
Padre> ~ ,:lâ';tns
LinQ d€' Manos
lViourn. Anctl',a.de
J(Jsé Felicmno
Pedro L.udoVlCO
Lopes da Costa;

Va!-'~,

DISCURSO pRONUNGIADO PELO
SENHOR SENADOR 1I1EM DE SA
NA SE~.SAO DE 21 DE FEVEREIRO DE 1964. QUE SE REPUBUCA
POR TER SAíDO COM INCORREE
ÇõES.

Sigefl"rdo p .,,('h"co.

Mene2f'S P'mt'!1 l cl.

Afon.::o Ar'..nQS
Auré'io Vianna
Gilberto \Hlr'nho

,o

Pa~<:;OR.

JQ!:louim P.Jrt'nte.

RaUl OiubertI
Aariio Ste-inhnlch
Va~'ConCf>'o.~ Tôtre-s

Entretanto, esta P!'esidêne~a est,ll'ft sempre à dlspo..,:cão dOs Sf>nho-res.
Lideres, p:1l'a qualquer ~.·,junto cünLeTnente ti !l:l.:mo!')·c",-"i'!.o CO p:"c,'j.ema rel-~t
à cO~,.:l~i~ão das Comis
sõ,e.s.

reunido às 11

hora.s) •

O SR_

Z')ch".l1,la<; a" .A<;,-"l'mp:;oão.
G:lttete Pinhri:'o.
LoMo da SilvPlra
Fu<:!;êni n B:1 1'l'OS,
St?bastião Al'C'her.
V'ctorino Freire.

Antônio .&t bino
Josaphat Mannho
.Jefferson de- Agu'ar
ElU'ico Rezende

C;ão da" CO!1Ü'SÔes,

a

(Levanta-~,

Fdmundo l'~vv.
Arthl/l' Virgílio,

Heribaldo V,emt

o Reciímento outorgou ao cológ;o d,;
L;d2r,Js, e à Meda ctfm))~,-' ,~ct'ber,
op")l'tunamente, a composição, aitavés das info7m.l~ôe.s q:'le I.) cOlégio de
Líjer~s lhe envie, a fim de proclatr.nr G re~tlltJ.do ulc~:n\: _,d:- n.a fo:ma-

Vai-f·-e p<l.:;sa-r à eleição do 1', 2' e 30

. Vivaldo Lima .

,~;'::>~n G.::''Jc,'j· "s
Dl:x-Huit P0.:~:,)
D"r.ute M:':':"
"\Valfl'edJ Gl':':';P~
R'J.y Carne1ro
Al'?emiro Ú' l'-'3UcirpdJ
J-O;U;} P<?:'ip:l:O

Júlio L?ite
L.eite Neto
Aloysio de

claro encerqlda e. presente reunião.

,

O~car

~:!l

Rui Pal!lH"irq

na fo:'mfl.ç:,1) das l'..:'IJ:eE' as,>unto qUé",

,·.)QS

Está reaberta a ses.são.

Adalberto Sena.
Jo.<:'é Guiomnrd.

Ba::ro~ C"rV~1tl"!J
Er~1Í!""io r;<> ;"\,Iorae.;

sentar:oe,s respect:va;:;,

O SR. l',mSIDEXTE,

!

Procede-se à chamuiJll.

Seb.::tst:ão Atcl1er

:r":ô'!:,::é<; F,1J1:r
An'_õ'1 10 JUC'a

I

RESPO'-'DEM A r.I1I\:\l'\O,,\
YOT.'I\'I OS SRS, SE~ADOltES:

Lcb:Hl:' da Sih,·e'_T.a

•. ~ 3(}. Cone~uida íl organi7.3.\ão
das Comil';'ões. por V'TI ou outro
p,oces.:o, a ~1esa p..::oc:~unurá
o
l'e.:mltado'·.
.
Verificam, a.':s!m. 06 S~nho,-e; Se:'

511

o SI', 19 St':!l'etário procederá. à
chamada, de Sul p3.m o N(lJt~

Arthur Virgílio
Zach..1riSts ~e A ~ ,ut.1ptão
Ca~.tc:e rl-l!!::e!to

po.sto neste Regimento".

Março de 1964

--------~
Nada. m-ais havendo que tretar, de--

SupleLtes de Secretário,

~~lQ e~rl:~e~~~~~ ~eei,~etf~,ã0m~~i!;I~ ~~~~doL'~~~..

quan~os

(Seção 11)

=

Armando nos

b8.~tjelores

mccanls-~

mos e processos especiais, contiegula
sair por uma p:'l'ta, oenC1'o da fignra.
de Um coru.pícuo comendador, e e.ntJ'ar
pela outra, moment.os após, vesLido de
pa-lho~o ou de maltra.pilho, 11::.;se gênero· .,assou g chamar·se o "tregolismo", e os d:cioná1-ios reglst.ram a.
palavra com.:> ~ignificando fi. capac1 ..
dBde de transf:::rmações rápldas.

Ouvmdo o Senhor Joã.o Goulol't,
len1.bro-me ele Fregoll Lal a capacicla ..
dt, qne t.em S, Ex(\. de se trammu ..
dar e apMecer aos olbo$ do pllollco,
c:'m pOt1CO espaço de tempo, sob as
roupagens e posiçõe;'i mais divt>l'Shs c,

a'i

vêzes. antagônicllS.

Apt'lni(l O,..'!r,,;.

Anteontem
que regjst.rar
S.
Exl!.
olpa-recl'u como dever_la.

Ati1io

!'iempl'r

IJ'f!1f'lI

B""'1~l", ','!"C'n,

F<1n~~1n"'.

compor-~e:

ap:l.l'eceu

coma

Um Presideme da República. Falol1
como Um homem de Es.tad~), A nll\
D1.niel Kri~"f'r.
oração, aindtl que ha,ifi ql1t"l1l dela.
n~do FWC01'.:.tl, com 5-4 VO:D..., contra um
Procede-"'·e:~ r ;JUre :~,.
di-rirja num ou noutor ponto, é .a
o ~R. I'UESIOEXTE:
em b.!·a",:c~. o Se~nJr benJ.l1or G;lber-.
O". R I'R"S'D~
.. :--."--.
oração. com a 'linhCl, a altitude. a ~ê
t-o M3.1"nho. (Palmas).
_.~
V~'-fe proc~('r à- v?rifiôncão do
riedad" e a severLdade c':.mpntJvels
FoJrt:m encontrudo.·' 5J t".")tC'o::- "'>.!U.a n'jmero de sobl't'cartas, (pallNÜ.
cOm a poslÇilo do primeiro IDngjstrac!o
9
Com~do S. E.,\(l pr::'a a" -\lmir "etl 3 Se.cretàrio E'm )lOlr'~ do s€.nu.dO~
Fr-:'l.::n e",,"'cnt,'urlas 57 ~ol),'fr:\l'tas, de wna Rrpúblic,;1.
lt' 'lU' na :11e..."l 1."lU~·(i.)
_"-da bE'l't~ &.>na_ e 53 V(!~J.::; p-::':a
c:mfel'Em com () número de voD~$ejo, com i~to. não poupar nplau~
'
G ! I'
t
t o· Secretàrw,.
Nn nome do SenJ,dOl' Cat· +:1n'e<;.
r). S en,tOT
r'e" o .lI
'!'te PlObelro,
S(lS. quando ve,i!J o Senhor João Gau7rt!l lU)J:u na 1/,':;(..
Hottv(' um vo~o em branco p1ra os
V"l-l--.e pro('~dcr à 8PlH'.'!::,ão,
lal't aparecer à Nação como Pre,qden ..
te da República, E amda., que, quan_
OI', l'I:F.""'_·.'·TE··.
dois IUg'?,res
,.
p
j
à
- )
O '"
,.~
Com ê5ite 1'(>.5ultado, proc!a'n,) pIei. ,,~c;>· "-n!
apuraçao.
do ao conteúdo, quase tudo o que aU
Vtl~-se reil!l:.:ar o e~(',':l':n'o ,<;f'4"u:n- ~os o.:; Spn:Hio!'ps Adall)et,to S~n3, pa~e diz merece o meu a.poiampnb,
::> ~:r""'. I'n.ESl~F.STE:
te, relat~vo .i, de ç.lJ p,l,:a 3' e 4." ~e- l'a 3" SeCl'Ptál'io, e Cattete Pinh~il'O
---..
S, &Xli, expõe' a siWaç-ão do Brasil
crrtál'ios.
!"-lra 4·t> Secret ário do Se-nado Federal
VO'J
prochmfLr o result.aDo: o
V
.
-'
I
I Palmas}
Sr, S?nlldor JOflílUnll Parente obteve lcomo devedor internacional e diz,
. ou <;u'-p; ~~G~: a ) t'"'-.;:"l) per n 9.:lln,' I Con\,jd~ 03 e:€"'to.s fi as~umirem os 56 votos para lQc Suplente: o Senhor Icom segUranç\'t e acêl'to, que o ,>CU
m;l~l~tO.~ _a t'm df' que ~(> l}'~~cdfl a "eus fu~al'e;s.
Senado,:, Gllido [\~ondjn, 55 votos para Govêrr.o nã[} tf;m n·sp-on:·:abllldade
dbtl'1h1.i!\.'ao d% ~pd1!.Ia.'i,
.
pela sittH1Ção encontrada. E· muna.
O-i Srs. Adalberfo Seita e Co(fe~e 2~ Suplf'nre e o Sr Senadnr Va,"concelas Torres, 48 votos pera 3? Su- seLa qt1e tem enderê~o certo, acres_
Pinfle11"o -tomam lugar na Mesa.
, A 8e~s.{ro e <'U lJ"ns'. it.s
l/m'as
oenta, o que é ine-ghel:
plente,
e ;} n!'lwlos e ;'{'(!herla
iLs
16
0, sn PRf:RIDE~TE:
lt(Jra,~ elO m,lIufoi,·'.
"A extremada preocupaç.ão de
Proclamo eleitos os S1's. Senadores
Vr.i~se pa,<:Mr 'lO último c.<;crutín'o
Governos ant.?riores em obterem
JoaqlJ~nJ Po rf>nte, Guido Mbndin e
ri':atlvo à ple'1;80 dos Suplentes da Va.."conceloS" Tõrr:es. (Pal/Jla-s).
re c U 1'8 Os externos revOu à
o SR PRESIOE"TE:
~·le",a.
\
acumulaçã(i de compl'oiUi.s~os fiem
E.:/3: r<:.-:.b:rt.u. a S"f'.. ·fío~
VOIl ~'l.sp!;,DdE'r {l. .\e,;são por cinco
Os Srs Senadores HC8m cOllvidae3quema. de p:tgamento viável.
tranladando a re~.pon!'abiiídade do
V.;Ü-,SC> pmcrde!' à ~:t';(!ão 10,::: 31? e minutos p'Ha o pl"f'parQ das cédulas. dos para. comparecer à sessio Mnjunta
do
Congresso
Nacional.
fi
ree.lisua liquida('ão par!! M Governo3
4.0 S~c!"et:l!,H)" ~o i"3pn:ulo FerJr:'a',
Estâ ~u'-PPn.~-l'I a ses.<:úo.
7.al·-se à!õ; 15 ho!'as do próximo d'lo. 15,
que ~e sucedpram".
o 8.1'. !" SP(,IP!:L\".Q vfi,i D~'oc-<,1e: à!
(A Sessão é 81lspensa às 16 hO-\ domin~o. em que s~ dará {l instalR.Ch'J!1.1a-tg qL1e ~erti í"eit.a do 'X1xte pa-j
E' isto certo, e o destina! ário d~5la.s
I(>~
"s f' 1·eu" .... ,.11 as J6 eão da 23: !'f"ssão legislativa ordinária
ra o Sul.
!p&lavrae dtW~ batel' no lh'it.o e 1·....
flOraS L- 35 m'nutos).
da 5" legislaturQ.

se-j

0nit;'lo 1...hndin,

'-

1 ,. ,. . -" . . .

41-'1:"".

'lar"""o

I

ln

!

tK'

fi-I

reso-I

responsabilidades de curto prazo. De veitar-se das nossas debilidades
dois· trechoc, de Urr projeto de
A Conferência. Int-ernacional de
tal forma foi a situação, de resto nanceiras 1-:1ra imp'll" 'a sua- potência lução a,tlr' <:nt-adQ pelo senador João Comércio. com:> hem acentuou o Premagistralmente ~xp?sta pelo Min~str? econômica.
AgripiYl,O, em n~me .da. delegação do I ~idente Joâo Goulart, representa, por
c~emente
Mar.mlll
quand,o V~lO a . Devo djzer que O di.s;ul'sO do Pl'e- Brasil.a _IU".CoaferenC1R Intefpal'la- '~s.to. ~m_ malTO de valor excê)):::ionar
eamara dos Deputados ~m ap~,l de c,idente João Goulad nesse ponto de- menta: Arne.lcana ~..
na hL.,;Wrlo. do mund~, l\IL!is- dese1961, tão~ grave era a Sttuaçao, ql.~e veria fazer referência esnecial â ileO SR" ~I~,M ?.E :-'~~ - Se ~.?s~~ java advertir, antes de dar o o.pa:tte
nestes tre!i anos, d~ 1~63 a 1965, ?a,!I~ cessidade de incl'em~ntú-no5 à:3, ex- Exa, }nln:uu, cle.ç c,:'~ ~p?rte C<l.~t.ll ~? nobre colega Senad.or Adréli.o
acumulnçao de 1 l'nlhao e 300 mlll~oes
f..
- T d
1 m
'"
melhor na p.nte s~gumtç, que "OU VIana qUe não dcvemo~ peasal' que
~
dó'"
a os
por ..."lcoes.
o os proc a am c' e ;10 "'r
. ' ,
, .,
lle
~~e~ a serem p g .
1 llllpe1'ativo da economia
brasileira, a... 1.;..'
" .
d:ssa conferenCia sairão vitol'í::-.sas
As N'açoes credoras com ISSO ocor_
:...l
-..
'd t d R
O ..,1. A_urello Vwna
E porque o:. todas ',5 tese e que \ramos obter de
d
como o senhor João Goularl No a110 p ...ssS:. . .o, o ~reSl en e a e- "'oi' tl'e-'ha' os dai' p"n~all1en1.os
<
S
,
l"en o,
, .
'
úbiica chegou nlesmo a criar um t i S
"::'0
i:1":..
0,' ',\
Uma só vez, um triunfo total. Não;
declara que aCOrle,u~n:t, ao apelo ~e P, '"t' E t' "d' , ,
,
O SR. ::'VIEM DE Sa - V. EX-Ia campanha será árdua e lOllO'S. Há
atende-:em ,às p~sslbl~ld,':t1fS bras111':.- ~~~~ç'~~. x IM. mano pata a ex vai-se antecj~~or. ,
, u m a mentaiidade CQnstituíd;' nos
ras nao fIzeram maIS do ·que adoO Sr, Aweilo Viana - ." dIzem paíse d""env::.lvidoo industrializados
tar uma política r~alistica, O ~~aA verda.de, porém, é que nada de ,'~s.~,to: ao J'e~calonamento .. ou re-l que ~ificilmente é permeáver e difl~,
~íl não tinha e nao tem ~ondlço_es serio até agora, verdadeirr.'meate,· ~e :1;sLrll.JlUçaO pr~t_ca da.s .~lv.das ex- cilmente se renderá à imp~sicão das
-p~ra arCar com;; (',OnlP:o~llS-SOS mo e
.~endeu,·"& não 11& ~o'.n.a de "el'nus do ~-ll.",ll. :-ssunto Ja. aooi'dadú ,realids:des. E5ta realidades' Já chealtos em praz-as t... o ctn tos,
_ ampllarmo"i a... n!Js~a capac~dade de por V. EXa, ,_.
"
gou (" já, se impôs aos intelectuais
Mais lOUVOr !llerece o sf'nbor Jo~O importação, e t.amb~m, ~xpandir a
O ~R, M~~ DE, SA PerfeIto, aos J)l'ofeJ;,ôres aos universitári~
Goulart. e maIS sens1vel é a r~prl_ \ nossa, cfi'iJucidade de er..dividamento,
O Sr. ,AU' eho Vtana '-:-,
e .. a \ctes.sas nacôes, mas ainda não pene ..
menda ~ue se contém n~ste becho s-enão a <lo aume:lto das exp'.)l'ta~ões. 1'l.OS:'\.'I. pnhtlC,8 ,de. comelC.o extenof ttou as ;'Tande:,; camadas dos ho>..
ao P!eS1dente que ~ ~~tecerteu, quan- . No\'a.mente recor9-o aO exemplo do que, hUllvt,.l. _ Já fOI aooIdada, _
mens d", ~egÓCi05 dos capitães de indo d'7" merecendo 1ll1.E"l'O aplauso, ao fJ"ovérh3 Jânio Quaüros o último que
O SR, ME..\I1 DE SA __..- Nao, Ia\d' .,' - '-oh t d
E.t
contrário do que aconteC8U .no pa:;- ~,
.'
abordá-la af'l".Jl'a
lL%llt1., qUe sao,,:, re u o no.;; ~ a./
consegmu
com
medIdas
de
ordem
S
'.
,/.'
V'a
E
ta.~
I do" Unidos e Europa G
ba"-tiões
do
<.!'ldo'
.
. I
O r A 1{1 C !O
t na n ao...,,~
, 1'- - "
..,
. (Lendo)
camb.at, aumentar de forma epSl'li'e peFarei' o momento oportUl'o e darei rcacionul'1smo e do empedtnnimento
,
'
rlO a,no de 19-61 o valor da re.3elÍa d e
~
0 _ '
"-,
do egoi 'mo
•. AJustaremos, agora, os cnn1- DJSsa balrn a come"clal
a aparte lU- ocas:.ao em que V. ,.t.zll,::;'
pl'omis,:;os .externos. a nossg. efea, ç
~,
achar conven,ltllt..-e, pc'r se encaixar
Mas, ainda ~oje pela manhã, detiva capaCidade de pagamento, _ e. DeSejaVa nesse pas"o, recordar o melhor no ,stu pensamento, no dE- liciava me c::-.m a leitura de um
o Govél'no que l!lc s.u~eder n~o exemplo qUe no_' deu e ~10S dá o Ja- curso de V, Exu .
)sclLolar do .mais alto nível de um pl'Oconhecer, qu~ as contlngê~clRs atUaI~ pão que tem mal1tido um aw-uento
O SR, M.EM ~E SA Muito ItesSOl" norte~americano, Galbrath, que
do, BrasIl nao se devem lmput~r 60S de mais de, doze POr ce.nt? 'ao ano, Jgrad~~lao"
EX,I.
"
tem pagi!l3S de 'grande contundê'ncia
~alses .9ue nos e~pr:sta~a~ ,reu,urso~ no seu mOV1ment:l exportao.or,
~,uel1a, Jl~l.:1mente, foc~h~zal '1l!l s~~ contra. ~sta mentalidade que domina
1:naonc;.el1'os, ma§ a, lmp:e'\ldencla.~ à
f.;se é o c3.minhL un:co e I?o~.sive1 '6.u .t ,. o, c'3..pttulo, que o Pl,e~dle ,e d
ainda 63. meÍ::.s econõmiços norte-ame ..
JI'Jl:m('za~ se ndao ~ ~le.v~~~~:i~~d~-:r:. pa'ra o Bl'asi} promover o .',€U deS€'ll- ~~~g~~~.aet1t~eed~~OUpa~esP~~~~~;:nv~~ tflcanOS; impedindo-?:: de rec~}llhecer
Q'le,a~uoamo~ a n S<;tad
o
.
d v1Jlvimento pagan~'}' hnportp-"-=< e -'d _
~esenvolv'ao05'"
Quero d'ze
r e apreender uma VIsaO mundlal,
oPndlvldamento sobre \1.0 assumm o . . ... ' ; ! ; ,.
~ d _
"
VI o" e u .
• _' ,
1
(}'
'
:
>
fln,-".c
~md.W.,
e
qu~
carecem.
Os,
que
tambe'm
D"ste
capItulO
concorCon,'edo
o an.3.rte
so"cl'tado
.P'J~
f"~l"o"\ntr?ra o mc:'l'1'lO Impa<;<:e OlH'
O t'
t
d d-"d p'
"
,'o
•
't;'">
.....
~ v
enÚentei e que só agora é supe· , .. :1:? ~()n o "OI' l~c:urso o" ~~~ do com as tcse~ sus.tentadas no d15- llnobfe colega, E.enad:,r Aurélio VIana.
5, nd~ d,a ~ep<.<. .c. que, e~ vl1·,·· curso de anteQn ...em. . '
O Sr Aurélto Viana _ Nobre Se~
•
"
li:: 1:~(~~ata com malíc:a e justiçrr: \ ~~eral<:, SO mel:- a
louvore~, e aquele O Inundo, cada . yez, _ m~is, vai.se nador, i-Ia. !I! Conferêqcia Interna-Clo·
'd
em que S,. Ex, se ... ri,'fele a refor- dando conta de que nao e p-o':;::.lv·~l nal parlamentnr Americana 6 ban'~~~\'le~{~ ter nlei+eado, e isto ~a. ~:m1blal q~e ~~ lUe~.,m? d'r~ f~i de- cont!l1llal' êsse .d€snivel· b,rll~:l~ ora cada. do Brasil est.êve sempre pre~
.seria bem mais fácil. o adiamen_' r.;le~ado atraves..... uma mstruçao da exi.:ítente, e o :reSldetne da "'~7P~~L~~ sente c atu~nt.e. UI,? ~9s pont.o::. altos.
to nuro e· simples de nnssos com-I SUlYi OC .
tra~ elemento.':>. que a i ~ua ;;;:;::,,~.~SGL.I da. ConfprenCla fOI e:3te dccumeI}.to
promissos,
para
1966: _ nunc,a
S, Ex~ tem a coragem de dizér que lhe /o)-'ne~eu ,com m~~:a pli.JpL~dade a,preseQtado em nome da bancad-a
3(!eital'in, pOl-ém:.tal soluca o, ?:>lS 0 objetiv,o da r~forma é extinguir _0 - e ..<õmer::os leveltl~<;?~~", da ~:::,:;;~ade, b~·asilE'ira e bi'llhantenl.:nte defe~ ...
não estão-- em JOf.;O lJe~~oa<; ,,,:rn artificiallsmo, tl'''P é, procurar a tao do :aceledU~;~oto. oe",:>e de:l'l. <::_, s~ dldo Pl"lo n:.:.b~e cOle~a, benadol' Joao
p:ovel'nos e, sim o Brasll t', a ;n- fa:mosa quão necessâria vel'd'ade cam..: med.das en~. ~Icas nao fOlam
to Agripino, ·E.stao na lmha do dl~cur:50
. t3.ngibilidsdn de seu concerto lll-, bial. Realmente, o Item' 1<? da Imtm- ma~as.~. ,\ _
-ic-'"
'1"'- de V, Exa. as apreciações que faz
0
S
teru'3donn1"o
.
. ção 2f.i3 baixada a-ntecntem, estabele..
E S,., Ex., aponta as po~ . . qc,-" ':::õb::'e o pr~nunciamento co -r·"'j'esi0111"1'0 tl'f~/-'h'-' do dir.cursn dO. 1?re<;l- I. lece qU~ as operações de cân.lbi o para- o 1?r'2..::!!
. . ~fe,elldê t(m!ul', ?Of1.1 ;;s d~.: [dente da R.'pública. Leio d:;;; oU t,rês
(lente drt Renúb1'ca one mer~~~ ~f';! a exportação de n:.erC-3.dorias ser1i.o t~~ll~
pr..t~e-.s M ~~b::;:,e,~ ... ?;:,.v"do:" .!L.~ dos seus itens: \'Lendo) ,
,
!'l.~entlHld:"', porolle novamente 11ele lIa-realizadas a ta;.,.as
convencionadas COI1l 7·é'JlC,.t. L~"eLn ... l.le~lc".La G~ Cu
v
,
_
justiç~ Á o (lHe' passo a ler: .
entre
pal'~es, exoduados 0<", casas m~rclO, .Jue v~,~, ter efelto no ..~l(JXlm~.
"li aml!haçao ~ r-e~On1enda a.
fI endo)
previ<"~o n
aI't 7' '-t' e'
et", me::> ü~ lll<... ÇO, em Geneb~a.: A{1cl 1
ba,ncada ao Bras.l - e O 1orta-'
.
°t
~ O'a-.h S
O
, o , 1:;, '"'
,eXC
~1, o - , " '
.~. ,.,"da
te'
(Lê)
1"
t d t dos c~' ,Ir:. e alllS~
c'
"T·evmnos .a, etc! o 1,lm~ l.e"". I das apenas as exportacf>et de café, "e.ruo, d,'Ml,_l, . men '
el:lmen o, e o
c; ...·... ã" da m:1. l 0r releV:U?Cl:1. pala, oYçúcar e petróleo,'
AS~lrrt, o pril1eíplo ôé que não
mos destmados a ass-eg,l. a r um
o País, num tot.al respelto a su~
.!>e d~\'c m':'LS exigir e,strltji repn;ço justo para ()s ,produtos bá,..
",,0''berania, Devemos re<:,saltar Que
Esta exa rea,lmente uma TIf'cessi- enl.l'e
S"COs e a evitar sua flutuação. dI!!
e
c.proeiu::de de CO~ce,3.5ao
a recomposicão de nossos ,esQu -ló'r,de iI??,?st~rgável:
A m:11111t.en.ç~o
pal'; d~.:;e!l\'olv.dos"e subje.-;envolacôrdo C;3m as disposições. do Ti.... "c: de; nacrrmento:=; ext,er.]os se do al'tlfIClal1smo
da taxa camOlàl
vi-dús, libr'l'andD-se éStes dos. elltulci Quarto da Carta de Punta
faz sem qualquer int.roIDlssao em >Jrasileira, com (' dólar li Cr$ 600,00
CUl'güs dfi l'etribu1ção de vantade} Este <convênios internficio~
l:ets:minaria r. parau, a"fi,0
da~ nill:sas
m\Ís, etc,), e a adoção de sistcn o·. . S?.~ v'dtt internfl, nem qu?-.,lqU.'f
da
""
,ge-ns negoc;ado.s, e de que nao
n
ac
jrl,;r"rê''1ci a ~a
l11'i1'tpu:n,
,:,xpm'tações e est<:::;a, já' há muito
~ jllsto apLcar
normas iguais
mas de financiamento compensa ..
n?s-s,~ polítIca econonnco- mun-I ~~mpo, impo?do +que esta ta~a, ,não
pa:f "pais~',-;, em ·diferença. rúvel. de
tório, fl~xíveis e âut?mátic.os, pa.('.('):·a '
f ,- O.:ise -obeueclda 3: a ças f\C; art!flcl.O !O
des.D\"Oh' mento econômico; o de
ra -compen~ar a::-;8 palses produto..
11
.L)"Z com isto, S,_ E~a" ~ qu~ 01 ~ãQ C 't1 ""r'.:do "lJoneco" ~ operação
que não é licito .que Os paíse.:i
res de matérias-primas as per..
!'onpl'e \~o 'rr,eu f'mendlIDP,?) f ·t~~~ através da qua'l O importador da por
desenvOlvidos se sirvam de clãu.
das em seu comércio de cxporttl..
!>,en!'1S frncos c r-l1hGe"\'H:,r~:::- f: ('el
Iurar aquilo que -o artifício" não persula..'5 de salvagu,arda. 011 fónnulas
ção"
hltcrfer(!llci":s irt?rnas· .A' 11m T ,- mite !':P'a dado oficialmente .
'
v6rno Que nf.o saiba pre~al" a~~d,,?er~.,~, .
, ' .
nova..:;
pa,ra
dificultar a. livre
'['O alívio da carga financeira,
n'a nacion~l areH\\- a JmIl~l'~menCla
O Presldente da Rep-ubltca, te:v€ a.
competiçao de artigos dos paises
etc. a fim de qUe po.:::'>am cons1~
(lI' ""1\'61'11']8 e"!r~'1l10~,
.
br.H'ura de decLrar que assIm e, e
Subdesenvolvidos em ,seus mel'caderar-se solidamente fin~nciG.d()8
Está cel·to, p-o"érn, qUe n aepoca d-a qUe é preciso acabar com ê.<:se arti:fídos; o de qUe a .::oluçáo do ploO_
os organlsmos financeirOs par ..
1;stória. aue atravess!1mos, as yel~as \ /:10 para pel",nitir o de··-envolvimento
blema dos p(l.íses sUbdesenvolvi-os objetos de alta prioridade eCO'. d<>testávets ,politi~as de domímo lm- \ci..A.S ~xportações. A ta.xa amarrada de
dos deve ter prioridade, sôbre a
nômica, Isto poderá logl'::Lr-se por
a. um,,-.......,,
es- '"'1'$ 0000. estava empobrecendo a
eliminação
dos obstãculos
tU".I'O de 'l'edistribllic,ão pri1. . tica a'a,",-,.
ilt'rialista va~ C~ d end o pa<:so
~
países
desenvolvidos,
POis do entre
con;>í";,lt o lal'!ZR d" ('.ompreeno;,âo do seiu10 Ba'hla,
Impondo-lhe Cr$ 600,00 por
"trário se estariam aument_n.do as
dividas externas de maneira qu~
Â polítlca "do "big st!ck:'. Que an- dólar que o cacau produz.ia, Estava
Os compromissOs anuais de amor ...
t.':1 _ .i::.,~rndou a Norte-Am(~rlSft. C01!1 0 \ e~pobrecendo a C'.-!lnpanhla Vale d?
dificuldades daqueles: o da liyre
tlzação do capital e interêsses rede';uldou f'- humí.1h'.'uoa~ N~l-l:oe5 l.,aL\- RIO Doce; da m''':-'"'R forma o Amapa
enhada dos produtos trapioois n~s
pl'esentem só uma p:rção razoá,..
r"~"lTIer-(,Rnus, é tlmu p(!,.~ilH\ cncer .. , com o msngànês, c. o Nordeste, com
~e:~:?os dos países industrialivel dos :ngresso.;; provenient-cs de
r~da e hoje jntolenive-1. Já qua~do
fih, e os t:~eos, Todo o Brasil era
exportação.
13:-, Jânio Quadros prom::;vel.l, em 19.61 fraudado,
atra.vés
dêss~ artifício
Realmente, estas são as teses que
m entendimentos c~ n0'3s0S credo- que_ POr' outro lado d,etermmav-a o -e-s~ fazem a frente comum de três qllarSôbre U AH an1:ta :
.res externos dos' EstaQo,s UnIdos e da \t..1.ncamento prcgre~.slva d!l fluxo ex- tas partes da humanidade contra a
c'A aplicação dos recursos re,
Eu""oa dêles obteve a,c; mo.iores co~~ portador. E' T ... a}·e hrunano Que qua,rta parte r,estante, que goza de
rewltantes da .f\liança para o
~ces~6es' até então feitas ao .B~anl, Os expor' iores .sobresteja1l"lc na~ suas wn padrã( de vida qUe ofende e
, Progresso, de conformidade cOm
sem a ml\ls remota ou leve dlmmUlo 'Il,emessas, aguat'u?"!ldQcOt}'eç.ao da lere,. pela injustiça, o daquelas 0\\as prioridades .nacionais e os pro~.
°Ção da nossa -soberania ou indepen· taxa cambial ou o aument() de "00- tras.
'jetos tegionais, correspondendO
dêr.,.-.' a
n~co".
Desejo acentuar o que já aqui
8:}S Governos beneficiados a res\ ó~"~:r.. João Goulart agora nov&- O Sr, Aurelio V':ana _ Permite dj.s.~e uma vez; é muito mais imporponsabilidacte e só essa de defi~
ID,;,;nte ?l'OOl'ima essa \'erd~-de. ,~V, Ex'" um aparte?'"
to.nte -para os países sub desenvolvinir os órgãos e os setores .de 'Ilpli ..
{'~ejm'e~ externos; a NorteoAmf!r~~
. '
dos obterem Os ~'ecursos para o .seu
cação d03 recursos e os projetos
·('a. a Fl'ança, a Alemanha, a Ingla"
O SR. MEM DE SA - Com muito take oJf através do comércio e da re-_
que se hão de fina'nciar.
terr::t ~ con1preendem
que devem prazer,
lação correta- e justa com' as nações
l'-a:;.;.tar a .su.a política p.a,ra. com o
O Sr, AUrélio V'iana -- A peça qlle desenvolvidas, do que atra.vés de dáTivemos o prazer de assistir deba~
n-=-o:\sil 'tendI)' em
vista a. cand,ent.e V, Ex i-,Ipresenta é im:;>urtante, e a divas ou de auxíliO.:; que, por .vêzes. tes intereSSÜ-TItíssimos em tbrno des ..
f<'flUdad{> do<; djas que viv(.'~o<;, ~em, anâ1iHl é digna de apredação e e.s- melindram
ao
susceptibilidade d08lsa. tese, afinal vitóriosa. E depo-ip.s lEI'"'
,de forma alguma, preter...del~~l·o~~~ t~o, Eu goawia .~!, n~~-€ ~~~';.J.:~c~.
..: o --o,.............
mos, observamos, ou #!Uos o dl.s~ur~o
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(Seção 11)

do P .. {',;;.: .... ntr- ti" RepúlJrca 0.2 que 1vida. em SUJn'3. dE' saneamento ceM I:':L b.. ll(:a~:; ClJe ~e rpre"enta a q.1e.n I ho'(', qUE' O pr(;!Jr:"t~lla de l ..1' r".
. tllctn :"", q .............j .... ~ eo::> ..",'o c'Jlúl·~·.I.J.s exa~ bi~l, l:tis
·p:ov.J·:~,:as e 1.l~d ..t.-:t"" ... t..:;?
L~·.;; :. r ,sl"\ Pl..: ',:0"' nO Go',<~rl1o p ... :""Llu. Dl0 m-:rf'(.:! p~~ •.r :J r
".
l.:.u'C'';:J.e C:',1 .• 0 d:l l.:..,e·~:le o.; r.l.1:.a..~1 t5in d'e ser
co:np~emen:ad!'.:s cem ~_umo o ln.C..l":o. cll r,:: .. ",l'ma a'J"l'Ufl:'l.jCl.:>l <Lt sC~H:dade, merf~~r.:.O~:\ 11':' ..
·Ultll'.l. 'i O~.l_.l·_ll''':, co f::'!l uo C c..u prDvid'::n~:.as e ;"l1:.1:lJ'j C.,} 11:';.':J1J-l
/0 cl.d.nd::.;, CC~.l Cú:Z S. E;~a. nO'bj~1.1n1~nte aqt:e1e G.'Ue a l'~)!(j.:l
'li
SUt:-."i"i.:J. za. in.tcrrJ..
ql1e,
p'rmi+"m
"1"C'lr~
"r-';r'"
a','m!·enofl'o,'O.c·c'-1
.l. •.•111 .....I"J C '~.~.2~':"J;.~~.,\.r..l.
..
1
rCQ:ll ',..,.
.• . o al"-~"_I""uu'I'''''''c",
.c.........
~ ........ ,'"', '"
.....' ..........
,1..... .......
.... ........
, ".
t'.
1.1
....~ ...... ,.:.:2
n<.c... r.:of,.lrr.c.. :.U·'ln:':.110 Co rr.~:::~t·;} n1~·C!1<-1. 1:: pl~ ,Je 1.1:.;.:r o q...::! .. e::·.J c.: ~~.:.nt~r, co~1 O qt'e é pHci~o t:":~·1{"·.lr. pD:t:'r.. .. ,
f.r'l:.::.cal".·.
D.
t...
.•
:n.
m.I,:,
lJ1..,a
\~Z'll'aêAc"""al"''''::10
0("m""~1
.
.
.
"C
t
a
1""'1<"::J'"
m
.
.
d1-·~,..
tI"'
é
"lle
qu"ndo
o O
°r, l~ "e.c;.',
''''d''l·,·
C'.-,
1 -r'e ;;-deb ... n"' ..... ·le~. ~-~, • . ~._~.J.
,~
... ~ .... ,,·on~-I·l1 . . ~ a
omr, ~" .... ~ ... ,~,
. . ~-.,'~,
'01
~
.... ~ .
.~' ;;,' .'.1.~~ ~ •. ~~. C"~ltiü~,a c à""::.utl :·.:.·,:::1~.~:1- : ~.:~n:.l" '3. F:;.::. ci~.:' - e IJ.':O r~- I ,; ... :~.n.l.~::-~:.,) t,.:n ~~'o c,c ;":'~<)2S tic rc- : d:- n2p'lbI:ca cr.:~l::ra, de 1"orma eU.. ,
C:.t de \/. !.:-.i q'l~ c-G'oc~n,ló"':\ n;.:.il~ ; úl:-t O(llX:lr de f'. >Jo - ~ lJ f'"":~d- IJ<J~j~1:!, 1.:0 é ~:.:r.. .. :.:: .. ~ c~ect.:.~J.:. c~m I f:-t:c-... e ~o:;;"ne. fiO C'nCerr-:li" sua O~~'-'- í
I.!t,;1 r.üJ;;"t1..- q; O:'ú::'ill [j~:íl,::o:1 dRcl:> c:~ ~b:'"m"'!.<; d:> b:l";?, Crr'io 11;:;0:-", p.'"J{-;c.:.: _HC'L.:!1~!.l P"O!]:..:.. o-IÇ~o qUe o ano ~e 1964 sê:,'á o ano. ut! .. :
el~it-Orf'l e p"II':CO~p:h :.i.c.al"i..~, . tr,' J. qU? :u S~ .I.'.;';'J, Lll::lldQ fala t"n1 re· I nal.
.
~l!:i'ro z:a dcftnH:ão dc.s refonna~ d():
que Os :11~l',C~Sts naclOna:,~, .1, lnt~, . f~.lm.n (,.e b."..';2, (';~á p.~!l..'Õ:.ado na I A nJ.') ~er Çi.l2 ~e (!m.ra t_zer sIm- iJ:,~i:: dJ, ~" ~J uma faL~a, un!lr,,:, .. l
re.-::<;cs do liJ;$O Par.s e'>-t~'o J.~.["Ill. 03: r"rorma. a~r:?~i:l e d-:-v:da - t'~~la. c~~ p:e:i a:;, .. J.ç.1o e n~\..\:::.....:>.!no que haja são qUe não deveria. dar; dá. a 1m .. ]
tuc!o O d:S(,~lr.:;o de V. l!.Y.d. I"~'l"l'l! t~do p~.o nnmc.
! ~~'.;m,..:.n[>ntt.3 tapcJ.:jficc3, C.ld:l..:.tra- pres~ã~ de que e.ssas rflormas S~l'':o
um rOato na vIda do Seua JQ Ca Rt.:~ I Realmente- :>. reforma agrana P. n.€nto das prcpriedades. prepara f;.1o obt:ds.s de qualquer forma. e por G.'ull ..
pt:bl1ca, e que o Sr, P:C,"I(H'llte d..1. um imperati\-O da
ampliação do do.s técniCOs tiu nível supzrior, médio, quer meio, df'ntro ou lora da Com,·
Repubi'C:l. se ~inta forta1t~clrlo COil,l; mercado interno. é um imperativo que haja sobretudo preparação de as~ tituição r 31' bem ou por mal.
pronunclfinH'lltos independemeJ de I ~o ,aprove'tamento d~ no.ssa capa- eis tentes sociais para populações que
,
' ~
'" ~ t
nOmens muependentes como ,.. Exa,lcIdade produtiva .é condição sine têm hoje, não por culpa delas, um . E
inega\el e- q~a~e sol"mL~~Q
Que a l"o~a traçada s:ga, como E:.o:-pe-. I1 q~a p3.ra o desenvolvimento .indus- nível de IIlstrução tão baixo que não e~g~nte que o Sr. Plesldente r!,~, ~:-.
r~m~s!, para Eer txecutaaa, \:! qUê ,a trral.. ql!e atiJ.?;e Ee*1 limite dentro estão preparadas para explorar con. p !ca tem. o pe~,amento vo~.~,:,o
fma.1Q.do.e, que.e o de.'>enyolVtmcn~o dos lImItes da pro:::l1l'a. Desde Kay- veniente-mente a terra
p~ra a reforma Rolaria. As d_:.'l:,. s
e
mC1~pendencla econÕm.ca de nos_~o : nes não se di.'icute mais Que é a
A propriedade da te~ra não é mais nao SOfrt:m..deb3.tes nem an..ta~(:~l.s ..
P.al,,- seJa al;ançada.
,_..: Ipl'o~l!ra quem determina a p!'odução urgente, e a contraprova disto está mos partldafl?S; ~ .t-ôdas as ?:~~r~,
O SR. MEM DE SA --;" P.vO ext"i!- e nao como pen,avam os c~ás.s·
na. ropo,S-t q'
caba de ser feita pode haver dlverge-nCl9.S em qUU ..JlI". !
mamente agl'adec!do p~la g'etHl!"~ldá- an~·gos. que Cra a produção qUe l~~ pel0PGOve.'l~ado~e d~ Maranhão. dizen- das bancad~ ,em tom!) de a:sp2'~loS,
de do ápart.e do emmente Se.lador terminava a pl'OCura
d
Est d
t
é a.bl.U1- de ordem teclllca, como é o caso das: \
Amél!o Vmnd,
A am p lia ã
.
.
o que. no seu~
a o a erra
reformas bancária administrativa e I
Devo dizer que não faço mais do ortanto · ç cO ~~~ mer;ado mt.er~o da:lte: duas tê~'ç~s p..1.rtes s,e n~o me trjbutál'ia, Mas
falar S. Ex~ u],
que rep.eür o qu.e munas veZêS tenho p.
t
,e _ ondl .. ao d~ desenvoln_ falh~ _a. rnemOrIR, de tenlt6rlo em reforma agrária e pretendencl. af:!'~
feito, _ apoiar o 81', Pre.sident:! cta m;ll 0, e. na_o se pode compreender c9ndiçoes excel~nt,es para a realiza- mar u no
d 1964 sel'~ d"'ci.
RepubJ:ca, 6eja êle quem fôl', sempl'e ~f~a ampllaçao sem a l'eforma agl'á~ ç~o de _n proJeto de reforma agrá.~ slvo ia,l':á
solução edefinitiva., é p~·e ..
que suas pula Vl'as ou seus ato;? me
'
rIa,
ciso
a lh
s nd d
t
pareçam msplrado.'j no bem l.'.-OlUltm e
Dando-lhe, pc).'tanto mteno àp(}lO
Evidentemente, não seria a solução •
que se
e re pc .a, aqu., co~o
11(1 intel'és;;e supenor do Bl"[lsil
na te..~e _de que a reforma agrária para o Brasil. mas seria um'~ expe- tao exemplarmente fOI. resumIdo .~~
Esse dIscurso ào Sr. Presidente (ia ,e cond çao bailIlal' do desenv-olvi.' riência. Não creio que nesses dois apart~ do Senftdor ,MIlton ,Campo".
República., como disse ao ccmeçar fi, .,nento, Btl"t'Hfe.; da ampliação dO mer- anos de govêrno, com os recursos que ~~,ref.d1na cDn;5titur:onnJ: amda 9ue
minha oração, está numa .linh~ e I?rn i C!d~o l!l1t.erno d!'s'ej~va que Sua Ex- temos à nos~'a iigpoSiçã,o. ,jeja possí- u!.>ll. e, necess~rHl.. nao e. a !lll~d.d:\
tênuos de e-!evaçüo Que Justlflcam e I c,Jenc,a e. os ctem8lS ade-ptos since- vel fazér mais do que aproveitar êSSe prelmunar, nao é a me~lda un.~dl~,..
lmpõem o louvo!' que lhe faço, para. Iros _d>J. reforma agrárifl, com eu, fi- ,;rs.nde oferecimento.
tamen_le r~clamad.a ou llnprescmdl ...
ter outorld.nde de tecC'r a;,; crit-icu;.. ' zc";-sem sentir ao povo que tal re'"
vel,. nno e a me~i~a preferenc:RL
que lhe não poupo,
.
1I form~ e um emP:'€enrUmento de de- I AS$lm, -€l;plaudlnd~ e aIXlla-ndo quan- MUlto ante.'l_ dela. ,utIlizando R.') t",:.T'.,
Vou adia.nte~
. morada, ma.tUl"Bção
do o PresIdente afll'Ina que o alarga- do Ma·ranhao. utIlizando multa~ o I ..
A l'espeito amda do aparte tio em:-! Qne não se fize..<;~e () povo ter uma mento do mercado tnterno depende de tras terras que por ai se encon1..r.am.
ne.nte coleg{t Amélio VlU.ua. y'Lle:·!.3. jfllLsa nOt'~ão. Ser vítima de uma ml~ reforma agrária, deseja .acentuar que C":111 ~grande facilidade de des9,p'u·
re!Íe~el' é3~e aspecto: pl'eparenw-nQs 1:-agem miSLifiC3.cto.ra no
sentid d. para. essa reform,g agl'árla, aInda que priaçao, o Peder Público tem conrl; ..
para a lut~: que súrá ~onga.. ~ P"G,vi·· que 11: de{!re~acão 'de umA, en ~ de. a emenda constitucional seja n~es- ções' e todos ~os instrument-o-s p:>.:-''I.
ve! qUe rnl}-:ws ~jecenç·oe.s. $Ut.-loS.!ll aes, constit. uctonal det .....m naria. a' 1 ~ a ~ária - o ;'ue náo discuto nem con- dar inicio ao movimento pel-:> q. u.tl
sa. Confel'~ncm. !ncerll.aclOnZlI CP
ma agTária co~''',
, re 01'- testo - não é a medida mais urgen- mar:c..<tI'"ia S. Ex1!> o Ee uperíodo ore.
m~rc..? Nuo d~vcmo.s lT p~r~,~ ~ r.:Olll mágica e. em c~nfe~l1ê~aP·'l:·~:f, ~e ,t:e .. Não está entre aS medidas pl'e- t~nt.o se anseia, Se assim fize ....-.e.
otlml,:UllGS ex~.",erados e 11n::.,L.'O,.,
rIa l'ealizade
l' r'! • -. e:s a.na 'hnunares. Estas cnbem tôdas ao Po- sldenclal na história do Brasil C,I'11()
A ~'e?peHo d0~•. preçd'o.s dos P:·OQ·1tOi3luHado a indtl~~l"~~ecfe~ê~v~~;,1~O am_
Ex("" li··O. Para isto êle tem ('.5 o iniciador sério e cOlhpenetrado Ge
pnmanos a pOlhlCQ , :.1g gnlac.l'!s
N" I'
~,~
,.
'11 trtlmen'
J ai" neccss'rl'OS
m'
t
d
'
I
ri
çõe.s está o:ocilanclo, está ~ vac'l.1nco. Os lo ,,,ao l,a ~ t~I;'ez re~or1l1a_ de mais c S
'os ego o
.
~,
u
movlmc~;o o _ maIo.:, a c:mc,E' ~ ,o
Estados Ulüdos d€J'om um ex~mpJD de J 11.,,0 pl>l/_o oe ma~uracao .com') se
O Sr. lllillon CaMpos _ peru)ite qu~ o d~ hbertaçao do,:, ~:cra\o. e
admiravel superioridade no ;;3.50 d0 I c~ama. E'm economia do que uma Y. Exa.. um aparte?
teria des;noo.~eado a~ f 01 ças quo
Convênio Internacional do :'a{(~
k!! 1 r"fOl:na aQ'r~I'ia num país das proO SR., ~rr::M DE SA' _ Pois não. desd~ entao na() podenam mais ~€l'.
inegável que. ao patrocinio da ~"ifort~- DOrCOE's contlUE'nta's do Brasil. com
O Sr, Milton campos _ considero cQ!ltlda'5,
•
Améric,a .d~\'em{).s o. êxito dê.,.,>e Cal1-, U~la ~ estrutura A""fá!'ia tão ob:Solet.a da ma.ior oportunidade a aecluraçã(l! A Emenda Constitucional 'que ,;e
v6n:o. Pela primeIra vez Os pa~e"'<;I~.~an,o a n?~sa. Que o Sr. Presiden_ de V, Exa, e acredIto que ela exp!.'l- ·'tornasse neces~ál'ia 'coiria como fiU"
consumIdores c~mc01'daram em entJ"ar ~e da RepUb!l~n. ao declarar que e. ma o pensamento dn grande maioria to maduro em consequência das me.
numa ,?ol1venç u-O com Os pri1dutoj'e~. ".f?::m n a~l'al'~a
ê impresclndível'l do Senado e .d.3, opinião pública bra~ didas de ordem prática, de desdo...
~a oos5~t~,~0~i1~i~ir~~ ~ns~~~id~~~lé~~ :l~\lS~a E~:.reti,r~'f espírito do.."1 que ~neira, Se o ,Govêrno 'da República, bramento da ClPeração 'g'overnampntai.
café 'do mundo. Foi o êso do seu 'Zuem, do ' ('1 ~ Iam, dDS qu\ fi se- nesta hora, tlVeSse des~os-a90 o seu
Voltand-o, para encerrar. à !m a,.
expmp'o que nos arrastou P;ara o exi- I'io~ de qtl~U: sa~ ~ sellS ~o:~~lIglOná_ plano de l'ef~r~!l agrária '-la d~sne~ gem inicial rlesbas palavras \'J dina.
h q'le hoje desfi'ut.9.mos e tJat:a t:Ssn
e ~e r~ o·ta 3-;r alIa é de- cessária. agresslvldade que tmpnmiu, que o e.r. João G:'ltlart, como F!·é ..
reàç~o que se verificou tio preço' do "fio' C0 1h'd' U$ :'11 oc CDuno.<; só se se tives'::e colabora de no andamento goli. apareceu diante t4l cena pú·
nOFs~ principal produto iJ"e ..~xpc:;~a.~ d'2cada~ 1 0-'5 ao fun de duas ou três de projetos apresentados no Senado blica investido como Prl'slde-nt.e da.
ção
.
Se"á' ,
;
.
e na ~âmara, é certo que n r~for1l1a República e como pref>idcnte da Re1.ia.s. Q r~peito do cacau o eXf'm- ' I"''"'" * prec.Bo. amda. que flC,escE'n_ agrárIa, a esta altura, estar:.a em pública e homem de Estado falou
Oue
fi
refo"ln"
"'''','á''I'
t"
marcha
'"
p10 é totalmente dl\'erso, Cont.inu,-\ o N'.~sáría, '-:'1 .1 . ".'-'.=0
*fi.
ao ne.,: e, com o d
mamlSnlo
pr 6pr !o merecendo os s..pla,us~s que ~u flqLd•
muro da jnccmpreensão, e o nabre Se- não
d:~ o. mperatlVa, tao urgente de. lde1a.s dessa natureza, teríamos, lhe tributo,
M,dor Josaphat. Marjnho aincht. teve cla sPO ~la :-:er tent.1~.'i com e!iciên. hOJe. ~ranaa.!2'ente; a caminho de uma
Q hOuver an~es. a debela-;ão êvoluça~ felIZ e,sf,a reforma, contra a
oportunidade de mostrar o trIste des.!ct . ~J
.0 temo. eu porem, qUe o :":'-'J{)oo
fecho da última. conferêncta convoza.4 a 1!1 aç O. .
qual t:llnguém se mamfesL-a. Apenas, goli ao sair õesta porta a,pareça na
da Os cOl1l'.umidores .se mantiveram tt1~a!! é PIOt·~lvel a um país. numa sl- muito.~ se declaram CQutl'a ) processo outra não mal.'5 com a indUil1~ntáj"~u
na' f'~~túpida e:dgênc!a de que 0.5 pro- t çno a ament-e infl-acionária en agressivo, qUe causa apreensão ao de Presidente da. República, mas jã
.dnt.ores Qceita,s,e,em o pre90 ~inim..) de ~!.'a:~d.o numa ~ hjlperin~lação (',rUP,Te: povo, sem trazer nada de útil à idéia c-:.m a. farda de presidentc do Parti.
IH cents, quando a médIa do.;:; ;,Jreços nuel uma P.o~"t2maçao
ambiciosa em si mesma. V. Ex:11. colocando o do. ou, piOr do que isto. como de ll>
no "trend secular" tem sido adma de de reforma ag-rária. Uma altel'nat'_ problema nos t-él'mos em que o faz der si~ lc--J.l, usando a lin-::-ua~~m de·
25 cent.~,.
~
.
há a. que S. Exa. pOderia recor_ desenha para. o Govêrno um itinerà~ magógicn com que pretende - arl'ebaMas, é !?rem$o que nao- ~os den:e- €l. pnra reallzar o seu tão justff1* rio altamente con~trutivo e ca,pas de tal' pl'e~tí!:l"i() dos Se1l1H>res Pe,!acani.
nl~~ ,desammar pela dt'ccpçao de um cado sonho de l'ea,jlzador do Inicio resolver. de fat.o um problema p"e- OS"aldo PachecJ ou Benedito çêr.
PrlI!1eiro emba~e, ,A verdade há de ?e reforma agrária. A solucJio se~ mente, CUja SOlucão é tlio necessárw queü·a.
se Impor e a Ju~tlça há de p:eva!e- lia o. recurs:;. ao crédito E'xterno.
à evolução e ao' desenvolvimento do
l'
ccr. Por um mf':!J.!lto de coruet vacr:o,
HOJe estou convencido d
Bl'asU
Receie que o FregO,I. depol~ dn apa._
por u.'U instint.o de s0'!lrevivênc~a, a<; dirigentes esclareeido~' da. N;rl-e4'U.:m l?s
O S'R' MEl\1 DE SAI
Ar7 d,o.
l'lça~ ~nteontem c~ll?-0 PresIdente da.
grandes nações 40 OC1dente hao de ~'lca são o~ mai r "
~
.e. i 011 B . - l . .
~
,,;ra .ço Repl!bl;C3, no comlClO d,\ Praça dd
compreender que a causn: dos paí..~s reforma a,r71'ál~' O es, .ntere~ad,?s na m •.~ ;.mellte o ~p3r .. e de V,. Ex~. Repubhca, a 13 de março futur~. f3Çt\
subdesenvo1\.'idos é também 1'1.. rn'..11',3.- Deram--se êi" Ia latlllo~ amencana qUe nao s~ h.o~la o meu dlí'CnrW o Brasil psq'lecer qUe S, Ex" sÓ pl1r
delas. Porque o :taufrãgio dils primei .. exi énci
S .conta de qUe. esta ma~ até o JustIfica.
...
imtant.e-s se apresenta como hcm<'m
ruo; arrast.ará a subvenção total.
g
'lf!- é in.dlspfnsáveI para que
E exatalllente f".sta a ldeta que eUld e E,,-ta-do e prefira condll-'ir-~{l eomo
• Pe.!'lsan-do a outro t·recho. porque
n ux; IO~ e fmanciamentos que fa- à~se!r:.va expor, ,Qt~ando· apo!? o di,,,,cill'.sndo'r :l-ren~ueiro in.:lIí:~.r,Go 61
já me alongo demais, desejava dimr~ .. em nao l~verklm, ~penes: em ~a.vor F-Iesldente da Republ!cn. na ~tla l~e';1 massas, Bgr:wand') a lW·;f['+:;.-:-00 fOque esto'l ainda de acOrdo - e tal*~? b eneffCl~ das olIgarquIas pnvlle- de reforma, faço-o- com a ElllCends. .. , c:a1 e o clima de aplf'':!':':f'l p.. d' ·'as ..
vez o PresIdente da Republica se "ladas ... E - tou c~rto d€ que 'para _a- de que um homem QUe vem de 11'111 ;:;cs"êgo em qut' tOGOS no.;:; \ I~ "mos.
snrpreenda _ que estou ainda de xeCUcao de planeJam<>ntos sérIOs nao Estado em !]ue se ;Jode ver e sen' . . . .
'
pleno acOrdo com S. Exa. quando faltaria. $0 Brasil l-srgo flnancia- o VAlor s~Ci(ll-fCOnômlco da pequen" I Pl'~za ao<: céus qUe- o Ptc",iOi'nt2 d:}
dec~ara que e.sta situação de ordem 'nento externo a nrazOs longos e ju- e da méd1q pl'oorieilade. de Um h') (RfP-U~l1C,'t C(}l),~lgna ~up['rar a ~ua In·
internaclonaL de regula.rização dos !"os módicos
Não cOlnnreendo por- men Que ná vinte ano<:: ,<;e bate PA;co21cwel ,acudio de f,p"t: 1i 'm.!
oCo.nl'promisso.s exter.nc...;, de possib'- (que () Pl'e::;idellh' da Repú]Jl'ic-ZI. não! e.s;::!l idéia embo1:;1 sem f'"tal'daJh'l(;G:: (.l-fwto b(;m! i'Sl"ito bem f PU f lllftS O
lldR-dc de pa.,gamento das no~sas dt-lexperlir.entou 'até hoje e5t~ grand~dde loUll homem que e?-tcnde, Hln~l'ilorador e cumprimentado)
T ....
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DIÁf 10 DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira 12

~

pl':meiro Secretário, no Uso das
efi .::niçõe::; (lue lhe confere o artigo
5', ictrn "r' d'o Regimento Interno
e u~ acõrdo com o dísposto na Res06
11;:-::~5,') nO 8, de 1963, dispensa, a ped:do, o OfiC':al-.Legislativo, PL-lJ.,. Albe~'to Moreira Vasconcellos, das h~!lCD2S que vinha exercendo em seu Gab ':"!.zte. elogiando--o pela eficiente
n: uado e ;xcepeionais qualidades de
chefia.
.
~-. ~cretarh do Senado Federal, em
9 ' m:!rco de 1964. - Rui Palmeira,
1" t;;~í:relár:o.

~.

(Seção 11)
.~

~,dI;.~

.-

SBCRE'l'ARIA DO SENADO Ji'EDERAL

PORTARIA N° 7 DE 1ll64.

o

---,-----

Março de 1.964

-

~--~.-~==~""-

PORTARIA N° 9, .DE J964

O Primeiro Secretário, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 51.
Atos dQ Primeiro Secretário
letra "j", do Regimelíto Interno e
PORTARIA N° 8 DE J964
1>.-1al'ia do Carmo Brandão Cardoso de acôrdo com o disposto na ResoluOficial Lcgislativ\? PL-7;
ção nO 8, de 1963, dispensa a pedido:
.,
. , "
" ,O P:~elro Seclct,állO~, no US? das
Celso Freitas Cavalcante, AUXilia Dionísio Motta, da Costa, !vf:rtorista ...

"'-"-. ~..I.~oe., que I.he \!Onlt.:le o art. 51,
lent~~ " do Regl~ento Intemo e ~e
a~oldo CO;;1 o ~l.."Posto na R~'.".:::. '~ao
n 8,.; de .963, dlSpell.5a, a pedido das
f,:.:~,:~e~ que vinham exercendo em .seu
Gabll1ete. Os seguintes funcionários
lolla Batista Miranda, Ofici.ãl Le

gislativo, PL-6;

•

/

\ o

I •

-'

e

Legislativo, PL-IO;
Guilhenue Graolndo Soares Palmeira, Auxiliar Legislativo, PIr-10
Louvando-os pela eficiência e zêlo
com que exerceram suas atribUições.
s·ecretafia
· Fed efa,I em 9 d e março
c' lHi4.
;RuV pU~j,leira, 19 eecl'etá-

rio.

- - - -.. ~ ---,

AuxiU.ar, PL-IO e Baldoino José Teixeira, Auxiliar de Limpez,a, PIrll.

das funções que vinham exercendo
em seu Gabinete, louvando-os pela
eficiência e zêlo com que exerCeram
suas atribuições.
Secretaria do Senado Federal, em 9
de março de 1964. -

10 Secretário •

Rui Palmeira.,

DlARIO DO CONCRESSO NACIONAL

Quinta-feira 12

to

(Seção' 11)
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COMISSõES PERMANENTES

,

ACRICUL TURA (7 Membros)
Part'dos

Tltúlares

PSD

EUgUlO Bal'l'OS

Vice-Presidente)
JOSé Feliciano
NelSon MacuJan !licencIado)
Dix-Hmt Rosacto
RaUl GiUbert
Lopes da Co.st-a
Ant.õ01o carlOG

,

Suplentes
I. Attil10 Fontana

1"1'B

PTH
PrB
UDN
tJl>N

2. Pecll'o Ludovioo
I. Aarão Stembruch
2. vago
3. Vago
1. Daniel KTieger
2. João Ag'rípmo

12 de deze ntbro de 1963)
Secre!áno: Auxil1ar LegLslativo, PL-9, José ,Ney Pasr,os Dantu.
Reuruó~: Quartas-tetras às 16,00 horas.
Nota; Vaga a. Presidência.

Bezerra

Suplentes
Partia..
1. Menezes Plmentel
PSD
PSI)
2. Leite Neto

Milton Campos

IP~esldente

PSD

5. Iteribaldo Vieira
I. Arg. Flguene<lO

Bezerra Neto
Olx-Hult Rosado

P'fl!

Pessoa de QueIroz

Pl'B
PTb
OU'"

Dlnarte Manz

pr"

2
3

UUN

(JDN

I.

UDN

2
3.

seC'ret~flç,:

SeG!'et~r,a.

Rosado

JO!;é

Erm1rl0 tVlce-Pre.s)

Nelson Maculan {licenciadO)

DiretorGe r a1.

Leite Neto
LOoão da SII"elra
Eugemo BaITos
Júao LeIte
AUl'éUo VIanna
Pessoa ele Queiroz
J Antónln Jura
1 Lope~ da Costa
2 Zacan&s ele A.5sumpçáo
PL-7, Ve:a dE' Alvarenga "'ldtra,

f'art\o1os
edJJ

PIS

10 tIoras.

Titulares

2. Antômo JucA
1. Lopes da COsta

Jeffer1)on de Aguiar:

PSD
PSD
PSD
PTB

1. OScar pac..sos
2. Bezerra Ntto
3. Me!", Braga. •
1. ,1l>61> Cã.ndldo
~ Zacarla.s de Asoumpçll.o

Sigefredo . Pacbeco
Seba.stiãQ Archer
Josaphat Marinho

Ou;. HUlt Rosado 'Prt>..5 )

P'lB

SuplenteB
1

Lob~,{)

da SilveIra

2 Jose [<'ellclano
1. HerlbaJ(1o Vieira
1 João Agnptno
2. posaphat Mannho
PL-8, Sarah Abrahão.
nOras,

PartlClDS

<Pres. )

PSD
PóD
l"SD

?SD

Pessoa de QUeIroz <Vice-Pres.} 1"1 H
I"I'B
Vivaldo Ltma
PTB
Oscar Passos
AntOruo Carlos
José Câ.l1(lido
Padre Calazans
Arnon de MelQ
Secret~rjo:

UDN
UDN
UDN

UDN

SUplentes
I. Menezes pimentel
2 Ruy Carneiro
3 Jose GUlOmard
4 Vtctarino Prelre

l. Argemlfo de Figueh edo
2 AntôlO Jusa

3 Vago
L DanIel Krleger
EurICO Rezende
~
3. Jo"" AgrIpinO
4. Mem de Sà

Oflclal. Legtslatlvo. Plr6, J. B
!:.=teunlOes. Qu1ntas~fe1ras àS 15,00 horas.

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros"
pa.rtlaoa.

da Costa

RELAçõES EXTERIORES (11 Membros)

1.
2.
S.
4_

PTB

PS0
PtiO

Titulares
BenedICto Valladare:o
Fillnto Muller
Jefferson de AgUlar
Aará-o Stembrucb

Suplentes

P~D

LOP~s

Pat't:.lilo!i

Walfreao Ourgel
.seba~t;.atJ Archer

Padre CnJazans ,Vice..:Pres.) ODN
UDN
Júlio Leite
Secre~ár.a: Oficla.l Leglstativo.
Reumões: I'rças .. feml,s ê.s 16,00

2. Zltcarias . de A13sumpçâo

Pafti.:10S

2

REDAçÃe (5 Membros)

1.. Fllint..o ·Muller
2 . Eugêmo BarrD.1
$ Heribaldo Vieira
1. Aarão Steinorucb

PTB

UD~

j

Secreül.!"O. Auxiliar LegisJatH'o PL-9 J Ney passos Danta."
EU:~môeb' QUlfltas-teiras as }6,OO boras.

Suplentes

Parth10s
PSO
Pl:IJ)
pSL)

PTB

1 lL'non .oe MelO
JúlJO LeIte
1 João Agripino

PIM
Ut'tN

'Vlce-pres,)

Suplentea
1 Sigefl'edo pacheco
.• Leit.f" Neto
:1; A'gemlro cte Figueil'edc"

p,:jl)

.).!:I8rte Mal'lz

PTB
Julio Lelte
UDN
AdOlphO Franco
UDN
Lopes da Costa
Secretár,o: Auxlllar Legislativo. PL-J.9. Cid Brugger.
Reuniõt.~. rêrças~felra6 as 16,00 boras,

TJtularea

1
't
3
4
1
2

QUlDtas-telras as 16,00 raras

J~ CândIdo
_I\.ll~ellu Viana

ECONOMIA (9 Membros)

Jose GUiomard

U!J~

R.o.snao
HerIbaldO Viena

Secl'etâr,a; Oficial Legislativo, PL~3. Ju11eta: ameIr 000$ Santo".
Reum0es: QUllltasteuas às 10 nora:s.

A ttil10 Fon tana.

UU~

UU)J

Dl~-1iUjt

UDN

Filmto Muller {Presidente)
Eugnia Barros

PS!.)
P'Cõ
pTH

Ofic;al Legtslatlvo

.111unifeS

UUN

TItulares

,.,:)'31)

Wilwn UonçaJve5
RUy c.;aruelro ~Pres.)

P'l'B

Dinarte Mariz
EuflCO Rezende

PSU
PtiO

POLlCONO DAS SÊCAS (7 Membros)

)ISTRITO FEDERAL (7 Membros)

DIX~Huft

SUplentes

Pal'G100S

-

Rt'um~t's.

Secretál·,o. Or. Evandro MendeG Vianna

Meneze;s Pimentel
Pedru LudovlcQ I Vice~ Pres.)
Lin:> de Matos IprCSldente}
Oscar Passos

Auxiliar LegIslativo, PL-IO, C'ld Brugger.
as 10,00 b~ras,

Quartas-~felfas

MelO Brai:" Ruy CarneIro IVice-p:,es.)
Waltred'U Ourgcl
SUVIQ Pérlcles
Jose uUlornard
Edmundo Levi
;taul Uluoeru
Aloll.5(J Armos
VlvaIao Lima (Pres)
Daniel Kneger
_'\maury Silva ! lIcenCiado)
João Agdlprno
Herlbaldo Vieira
EuriCO Rezende
Ronaldo F'errelra DIas.
AntônIo Ca,rlos

OlJ'ewra

a:s

·ut)N
pt.

LECISLAÇÃO SOCIAL. (9 Membros)

preso ?,tiD
Câmllo Nogueira da Gama.
P'l'j:$
RUI Palmeira
ú DN
O lIberto Marmho
l?SD
Adalberto Sena
P'I'B
Cattete PlnheI'ro
P'l'N
UD,S
,)oa'1ulm Pa.rente
Guid\J Mondm
PSO
Vasconcel06 TOf1'es
P'I'})
Qua:"ta~telras

UD!'I
UlJ!'I

LOpes da C:>sta
Mem de Sá

AUJ'o Moura Andrade

:R.ellll!Ol:~.

P'lB

[rmeu Boanhausen

Secretário: Oflctal Legl.SlaLIVO, PL-8,
. Reumje.:; QuaJ.'ta.s~feU'as à.S 113,00 noras,.

Titulares

P'd~

PTB

T.tulares

P'rB

Artur Vlrgtlio
AloySIO de Carvalho
:Eurico RezendQ

3. Benecllto VaJladal'e.s
4. Aarão Stembruct!

P'r~

Neto

PtiD

Arg. de Figueiredo IPres )

Relllllo(.s:

PSD

PSD

PoU

Damel Krieger IViCf- Pre.s )

substitutos

Eugelllu . Ban u::.
3 Menezes P·mentel
4 AttillO Fontana
5. Pedro Ludonco
1. Nel€ul1 MaCUlan
Illcellciadol
2 Lmu de Matos
3. Amaury StJva
IlicenciadoJ
4: AureliO Vianna
1 Ed LtTi
5, Antõmo Juca
2. Melv I;:i.Pll"
1.
\dOlphu .F'rancr
2. EUrICo Rezend e
3 João Agripino
4 Milton CamllUs
1. AlOySiO de Carvalho

.Pdu

JOSé ErffiIrlO

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 membros)
Titulares

Sup,elltes

Jo::'e GIl.uma "d

.P.::lJ.>

L..t.Le Neto

<Em

Jefferson de Aguiar
!=luy Carneiro
Lobão da SUveu'a
Wilson Gonçalves
·Vice·Presidente)
Josapbat Marinno
Amaury Stlva \llcenciadO}

r:rulareSl

(vlct.or,n.... l'TeU'e
'Lvoao da .::511velra
Slgetredu Pacheco
WlIson Gonçalves

!

PSD

FINANÇAS (15 Membros)

Ca.stejon Bra,Dco.

SAODE (5 Membros)

Suplentea

I

Suplentes
Pal·tt(1os
Titulares
Ptm
1 EugêniO Barros
Pedro Ludovico
eSD
'l waufredo GurgeJ
Slgetredo pacheco
1. Antllruo Juctl
Dix-HU1t Rosado ! Vlee-Pres ) ~1'13
1. Dinarte MarIZ
Lopes da Costa {Presidente} ODN
PIlP
1. R.ul Glubertl
M1guel .COuto
Secret-àrll\: AuxUlar Legislativo PL-10. Eduardo Rui Barbosa,
aeuni es: Qullltas-Ietr"" às 15,00 bOr"".

Menezes PImentel (FT ... )
PSD
1. BenedJcto vaUadarea
WaU'redo Gurgel
PTB~~ 1 2 . Slgefredo pacheco
Pessoa de Queiroz
1. Va.go
Amaury SIlva lücenciado)
i. Vago
UDN
Adolpho Franco
AntOnio Ca.rlOS
Pedro Calazans (Vice~Pres.) UDN
2, MUton oampos
Mem de Sá.
UDN
3 AmOU de Melo
SecretárIa: Oficial Legislativo, Pr,..1. Vera de Alva.renga Matrm.
-' Reuruõ:'3; Quarta~teíraa às 15,00 hora..,.

11.

\
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S:::CU;:ANÇA NACIONAL (7 Membros)
Titulares

Part:dos.
PSD

1, RUy Carne:ro

PSD

Oscar Passos

l!'I'B

2. AttU1Q Fontar.a
1. D1X-Hult Rosado
2. vago

Silve!.~re péricles (Vice-res.) PTil
UDN
Irme! BoallbaUSen
zarca\a.s de AS3umpção {Pres.) tlD.:-.:i

\

José FellclanO -

H.getrrdo

$uplentes

. Pat tidos
PÔT)

1 Victorino Freire

S1getredo Pacheco'

P~.;D

Silvestre Peneles d?res )

P·.f:a
P-rB
UDN

2
l.
2
l.

Leite Neto

1 VlCe-Pl'e.s,)

Nelson Maculan (licenciado)

Benedicto Va.ladares
Edmundo Levi

AntõulO Jucá
Oinart.e Mal'lz
UD~
2. LoPe6 Casta
PL,
ALOysio de Carvalho
l. Me mde Sá
Dec:etá 1";(.: Auxil!ar Legisláti7o, PL-9, J, Ney PassOS Dant06.
Rf.!~niões: Quar.tftS-felras às 16,00 noras ..

Antônio Carlos
Padre Calaza,n.~

n~o

Jucâ. aprovado em 10 de. jçzem.

bro de 1963.
:l\1embros (5) -

P:ut'G,,;.'3 .

ParUc.o3

.

.Jos~

FeJiciano- - PSD.
Ru}' CarnelIo - PSD.

PSD.
tV1cePr.,

Pacheco-

.t\nt-ômo Jucá -

PSU

PTB

JCsé Elmtrio (Presidente} - ["'TE.
Padre Cala7~ns - UDN"
Lopes da Gosta - OUN. .
Josaphat Mannho.legenda.
Aurf>lio .. Vmnna 'Relator) - PSD,
Sec."etár;o:
Auxiliar'
Le~1.'Ha'JlVO,
PL-IO ,Alexandre Marqll~, de Albu- \ H) Para o estudo das Mensa·'
querque Mello.
,.

.s

SecretâflO: OnelaI Leci1slativo, PL-8. Alexandre pfuellder.
Reuntôt'ti: Qumtas-(eira.<i. às 17.00 noras.
ritulares

'

pacheco, mero 1 158·63 do Sr. Senador Antc ..

dezembro de \

Membros (5) -

2 EU:'lCO Rezendo
L Miguel Qouto

SERViÇO púBLICO CIVIL (7 Membros)

S1zefredo

1963.

I, Ado!pho Fl'anco-

PSP

f'cnf'!d'JT

. apro\',ltto em 15 de

Sup!entes

José Gu.:.omard
Victorino Freire

Baúl Gluberti

nho-r

.

gens do Peder Executivo re·
ferentes à REFORMA AD,
I MINISTRATIVA
E) Para efetuar o levantamen·1 Cl'lUda' por illlclativa da Câmara
to da PRODUÇÃO MINERALldC3 DepuLado5 aprovada pelo Senado
DO PAIS e eStudar os meios •.tU I 12 19G3.
capazes de possibiHtar a
r..~embros tlS) ParUrlru;

1

Rpumões;

2lJ.s

e

4~s

[eITas às

horas,

14

,

suti industrializacão
•

Senadores:
Wilson Gonçalves -

,

PSD.
Cdad<l ,em virtude do RequenmenLelLe Neto ;- PSD.
to n" 665-63. do 8r.. Senlld..>r ,o.sé
Slgetl'edo pacheco. c-- PSO,
COMUNlCAÇÕES E OBRAS PúBliCAS
ErnHrio, ap, rO,,3do na seSSão de l~ oe
-ru'gemlfo d. F'igueti"edo _ PTl!.
T "ANSPORTES,
""\
setembro de 1963
.
Edmundo Levi _ PTa
_
Designau<l êm 19 de setembro de
AdolpllO Fra.nco -- ODN,
(5 Membros)
1963.
João ,Agripl1lo - ODN,
b
Pro:logada em virtude do acqueAurélio Viapna _ PSB.
~
.
Titulares
- Partloos
Stiplcntés
Su S!J~(Jt.os; runento 11" 1, lij9~6J, do Sr, Sen...LdOr
J'o.sapnnt Marinho _ Sem_Iegtô'oda,
Josê Fel!ciauo tPres}
PSD
1 Jefferson de AgUIar
l\Wton ca;npoo, ap-rovado na sessão
Deput.ados:
de 10 de dezembro de 1963,
Beba§tJâo Arçher
P;:lD
2 F·ilm~, MuHer
Gustn"O
ca-panema (Preside1lte\ Bezerra Neto,
P-IB
L Stlve.'H::re Peneles
Membros ,~) - rartldos
P5D.
Lino de Ma to.<; •
P rB
? Miguel Couto'
Josê l"eliCluno _ PSD.
AderbaJ Jurema - PSD.
'lriueu B:>t'nhauscn (Vlce-Pres.> Oi..>N
1. Zacarlas de -AsSumpção·
L-acrte Vieira - UON' (snbstltuido
AttíllO Fontana - pSD.
Secretác'<.< Oficial Leg~lat-i."O. PL-8 Alexandre Pfa~ndcr.
pejo epulado Arnaldo Nogueu·al.
EugênlO Barros--=- PSD,
Reumões: Quartas-felra.s as 16.00 horas,
HeItor Diàs - UDN.
JoSé Ermirio f Relator) - l>TB.
lJoutel de Andrade - P'rll.
Bezerra. Neto _ PTB.
~--------~---------------- M~l()
Arua.ldo Cerdeira - PSl?
B::-aga - PTB.
COMISSõES ESPECIAIS
Juarez rã vora _ _PDC .
. Looes da Costa - (]DN,
',MÜton Campos (preSidente;
Ewaldo Pinto ~ MTR.
PSD.
UUN,
A) 'Para Revisão do Projeto,quel WIlson Gonç!iH'e.s
Arthur iJíl'gÍ1lO - PTB.
Júlio LeIte (V1cePr,) - PR,
define e regula a PROlE- Edmullao Levi - P'1'1::S
Secl'etàl'lo:
AuxWar
LegtsaltJvCl COMISSóES
1i:SPECIAIS
CÃO AO DIREITO DO AU- AdOlpho FranCo - liDN
I P1.-1O Alexandre Marques de AJÓUP
ARA
O
ESTU
DO DE
'TOR
•
Eul'lCO Rezende IVlcePres!~el)te} - \ querque Mello.

I

I

I

1_ Reunif>es:

UDN,
, '
CrWda 'em vtrtude do: Hequerim(>nt.o
Josaphat Marinho - S/legenda.
n"' . 4üO 64 do Sr, S~oador l1ü f ,on· Secret.árlO:
üfiCla.J
LégtStatlVO'j
~
Camp06. apl·O\';ad::.- em 2Q ce lc1:l.tMO PL-6. J, B. Ca.stejoh Branco,

PROJETOS DÉ EMEN·

5~s Celras as 16 hor:1.s,

,

.;i,!

DAS A CONSTITUICÃO '-

.

I)

Projeto de t::menda à Cons-

de J962.
-F) Para estudar a siil/ação dos
tit,;,ição 11 9 '4/61 Designada em 22 dtf novmbto de C) Para o €·studo dos efeitos
TRANSPORTES
MARíTI. (QUE DISPõE SOBRE VENéli\IEN.
19"~
,
'
da tNFLACÂO E DA POUTI-\
'1'08 no" MAGISTRADOS)
MOS E rERROVtARIOS
Prorru"ada nL. 15 de dezeU1b,~ 00
CA TRIBUTARIA E CAMSIAL
•
• .lElelt.a
em 27 de ~Jtmho -' ............
196;$ em, vl:_tuae rto HeqUefl,meoc..c ou_
SOBRE AS EMPR~SAS PRI
Orlada em vÍl'tude (lO RequerimenI
m,ere 19::1"6~, .~p:ovadO em 12 ,je ~ Oe- I . '
- _ to n9 762.63, d:1 Sr. Se~ador José
J?ror.r0gada :
zemoro CL .9S~.
t \fADAS.
'EriniriO aprovado na sessão de 13 de
até 15 de dezembro de .1.962 Pft!o
Q:)UlP-!.E'tl:l.da em 4 de janeiro ae j
•
novemb~o de 1983.
'
Requerimento _609-61 opt. .eui 14. de
19ô3, com a dt's,gnaçao dos '5enntJres \ C 'lad
I t d
d a.
. .
Sen~a{}res
Vll;>COílC~!OS Jorres
e tO ~<J n;\-~~'~: ~r e s~nad~~U=~:\ De5!gnada cm---l3 de novcoo..bro d-e dezell?-bro de 1961.
Edn,undtl Le .. l.
Vielra, UPfo\'ado na sessão de 2" de t963.
f
- até 15 de dezembro de 1963 pelo
PNrrflgadll até 15 de dezembro ck> agôStp áe 1963.
Prorrogada. até 15 de dezembro de Requerimento 779-62, Cipr. em 12 de
'
196<l em ,'lrtUQe ao RequerunE.nto
Designada "em 8 de agôsto de 1963 ·1~6'l. em virtUde d? Requerimento zembl'o de 1962.
mero 1.198-63, do Sr. Senador AlI,me., n? 1 162-63,· do sr. senador JiU10
até
15
de
dezembro
de'
1964
pelO
zes Plmen!E!J apruvado em lS ,te· élsprorrogada em .virrude CIo Requer1~ Leite. aprovado em 10 de dezemb~o
1 138-63, apl\ em 16 de
zemtJl'Q Oe 1953.
mento n\l 1.161, de 1963 do Sentlo! de 1962.
" Reque:rlmento
dezembro de 1963.
Membros '-71 - Pal'tido.s
I~~nal~orde A~~~~~br:O:~~3.aprova.:10
Membros, 15) _ Partidos
Oómpletada em 29 de outut)l;O"de
19.2. 16 de mala de 1963 • 23 de .",1.1
G:lbcrW M.arlnho ._ "PSO, _
Membros 15) =--Partidos
AttUio ~ntana - PSD.
.
~
Sigefrt:dó pacheco _ PSD.
d. 1963.
Menezes ?!m{mtel - Pb"T>.
At.tll1o .l<"'Onts.l1n
Presidente
JoSé Erm1!lO __ . P'l'B,
He"ihtHdo Vietra. UÚN,
. PSD.
Irineu Botnhatisen _ UDN.
Membros (16) - partidos
Milton Camptl,s - UDN" .
José Fel:clano
/Vtce~PT ,)
JlÍ.Uo Leite - ~~.
JefferS<:ln de Aguia-r ,_ PSD,
Va-sconce,oo l'OI'TeEí - flTB.
!PSD.
Secretario: Au.'{iliar "LegIslativo
Lobão da Silv~lra '23 de abrll da
Edmunoo Le'fl - ~TB
JOSe Ermlrfo - Retat..or - ·P'CB.
PL-10, Alexandre M, de A: Me)"jO. 1963J- _ ~SD.
Aloysio de Cfit'1'alho - pL.
Adolpho Fmnco _ UDN,
".
Ruy Carneiro _ PSD.
Aurélio VIUILtlll - pro.
•Benedicto va.nadares - PSD.
Secretária:
Ottelai
'LegiSlatlv<>, O) Para, o estudo da situação
Wilson Gonçalves (23 de """U de
B) Para estudar a situaçãO
PL-3, Juliet. Rib"r<> d06 s•. n.t~.
do CE'N"'""O TÉCNICO DE' 19G3) - PSD.
CASA DA M O E D À '
'"
Daniel Krieger - UDN,
I D) Para estudo d' a~ causas quo
AERONAUTICA E DA t::SCO- I.opes da costa <29 de outubro de ';:
Criada em viriude do RCç\,e"men.,
~
LA DE ENGENHARIA DE 19<12) - I1DN.
to n' 501-63. do Sr. Senador Jerferdificultam a PRODUÇÃO
Milton Campo.; JVlce-presldellW).
Son' de Agmar, aprovado em H 1e
AGRO PECUÁRIA e SuaS r9AERONAUTICA,DE S JO- HelibaJdo Vieira - UDN.
agõsto ('te 1963. De~ignád3 em 'lb ~ie
'"
SÉ 005 CAMPOS
Rui Palmeira - UDN.
agôsto de 1963,
pércussoes negativas ~la ex.
. Silvestre Péric!es /23 de abril de
ProrrogAda até 14 de março de 19114
r--~tcão'
Crlada em virtude do n.equernnen~ 1963)
\ iDO dJas I em vlrtucte- do ReQuer'l':1~n..
.
to n9 768-63~ eto 6r. Senador f'artre
Bezerra Neto 123 ~e abriJ de 1963)

nÓ-I

I
I

daiI

I

•

to numero 1 160-63, do Sr oenact<Jt'/ Crlada. em vtrtude do Rcquer!U1PD- Calazal1€. aprovado na sessão de 13 - PTB.
,
Jefferson de A~Ular aprovado em 10 to n" õ59-63 do Sr 'Senador JOSé l de novembro de· 1963.
Afonso CelsO - PTB.
de dezembrç de 1963,
~~!~lOã~ll~~~;adO na ses3ã..1 de 2ú de,' nI?es:gnada em 13 de novembro de ~~~~r~a.~al~~~ p;rB~TB.
Membros- '7l - Partidos
°D-e:slgn~à:.l em 22 de â~ÔMo de HH3 1.,61.
.
Aloysio de Carva.!h0 (pre5td[!Dtê);~'
Jefferson de l~.gUla,: \P!€stdC~l;:.e. _
~ro 'rc;M:f:: por 1 D.no, em 'I:" tU1p.!
?l ~~<l og.NUl até 15 de dezem1;lro de - PL.
/
:PSD.
do R~Cl;.ier;nH.·n::.o n~' 1.1T"l.-ti3 .11) ${>- .2:!J5-t rm ~'a :ude ao Hequenm>cnto ~.ú.. ,Mem, de Sá. - PL.

J)
.

Projeto de Emenda à Cons· L) Projeto .de Emenda à COI;S- I - até 15 de dezembro de 1964, prlo 1 :vIenezes Pimentel - PSD.
tituicão n'? 9 '61
I Req. 1.143-63. aprovad.:) em :'0 de
Milton Campos - UDN.

titurção' 119 7 :61

.. •

(QUE OISPõE Sf>BRE AS l\lATt:-

;QUE MODIFICA

RIAS DA c,;01'.'IPETE:-:CIA pl{l\' A- : UlSClU1\UNAÇAO
'.fIVA UO SENAIJO. [~CI.Ul~UO i
.

I

•

-,

! dezembro de 1963.
I
Hel'ibaldo Vielra Vice-Presidente
REGI:\IE DE
Completada em 29 de outub'o (le UDN.
D . \8
HE~l).\S) 11962, 23 de abril de 1961 e 22 J!e
EurlC() Rezende (23 de abri ide

I I

O

lho de 1963.

lU-I'
.
1963)

-

Relator -

UÚN.

AS OE ()ROJ!OR A EXON1'..ltAt;AO
Eleita em 20 de novembl'O de 1961.
. '
Silvestre Pél'lCles (23 de <>bril dt
"0'
III 1
Membl QE; - Partidos
-1963J - Presidente - PTB,""
u
: S CHI'FEo
'.
'" DE MI..;!
... ....
.:::1 A- O
Prorrogada:.
l'LO,\lATIV.'\
I'ERMA:SENTE
E
.
I Jefferson de Agmar - PSD,
Nogueir.a da Gama - pTR,
A1"ltOVAI:. O ESTABELECIl\lEN- f - até 15 de dezembro de 1962. pelO,
'
Bar:'os Carvalho.· - PTB
'1'0 U RO:\lPl:\IENTO E O REA-, Requel'lmento 60,)-61 ap:ovado em 14 1 Wilson Gonçalves t23 de abrll de
AloySio de carvalho TAlIE;\TTO DE RELAÇÕES 01.-' de dezembro de 19tH;
lS63) - PSO:
Lmo de Mat
- PTN
'
PlOMli.TICAS coru PAÍSES ES-: - at~ 15 de dezembro de 1963, pelo
RUY carneiro - PSD,
João Agl'ipin~ (23 de abril de Hl63,
'.fltANGEIROS),
I' aequel'lmento 782-62 apr9vado em 12
Lobao da Sllvella - PSD.
- UDN
'
, af! dez;embro de 1962;
GUldo Mondm 129 de vUlU':>l'O de.
.
Eleita em 4 de outubl' ode 19G1.
até 15 de dezembro de 1964, pelo 196:!J _ PSD.
I Damel Krieger -- UDN.
Prorrogada:,
ReqllenID&nto 1 141-63 ,aprovado em
MlltOll campos - UON.
- ate 15 de deze,mblo de 1962 pele, te de dezembro de 1963.
HeribaJdo Vieira - UDN,
Requenmento 307-1>1, apr. em H ':le
Membros (16) _ partldos
Lopes da Costa - ODN.·
' Q) Proj€'to de Emenda à COI1Stitllição n9 3/62
dt'leOlbro de 1961:
I Jefferson de AgUIar 123 de abril
Joâo i\grlpino i23 de auril de !963)
- ate ,15 de dezembro de ;963 pelo I de 1963) _ PSD,
- UUN'
IAUTmaZA O TRIBUNAL SUPE·
Req 1,139-63. apr. em 10 de ctezemMenezes Pimentel _ PSD.
Eunco Rezende t23 de ai):-il de
RIOR I::I.EI'1'ORAL A FIXAR' DAbro de 1963,
Filinto Muller _ PSD
H!6::< J - ' UUN.
TA P,'R.~ A REALlZAÇAO DO
Completada em 29 de outubro de I GUJdo Mondin (29 de' outub":'o de
Silv·estre P-ericles 123 de abra de
PLEBIS(;ITO
PREVISTO
N.4
1962 e 24 de ab-:Il de 1962,
1962) _ PSD.
11963) - PTB.
EDENDA CO~STITU<:]ONAL NQ
MembrOs d6) _ Partidos
Ruy Carneiro t23 de abril de 19631' Nogueira da Gama - PTB.
4 - ATO ADICIONAL>.
Meneze$ pimentel _ P'ôD,
- FSD,
Barros carvalho - PTB.
Wilson Gonçalves {23 de abril de
DameJ Kl'leger iRelator) - UUN , Aloysio de Carvalho - PL.
1 Eleita em 10 de ,julho de 1902.
1963, _ Presidente _ PSD.
Eurico. Rezende
t23 de aOl'll de I' l\tl1guel Couto - PSP.
'
Lobão da Silveira _ pSD.
'19631 - (fD~,
Cattete Pmhelro 123 de abt!l de
prOl'ogação:
Ruy Oarneiro, (2;~ de atll"ll de 19031
Milton Campos UDN.
19G3) - PTN.·
1 - ate 15 de dezembro de 1!J83 tl"!~
_ PSD.
.
Henbaldo Vieu'a - UV~.
f Requel"tmenf,<,1 7bi tiL! flpru\'ddtJ .-''1, I:
GUldo ~londm f,. de outuaro de
RUl Palmeira
-UDN
lO) " . t d E
d' C
de dezembro ae l!Jti2
1&641 _ P::3U '
I Amaury SlJva - 23 'de ab::il de'.
rroJe o
e
men a a
ate 1;:1 de de:.::emoro de )964 N ,o
EUl"ICO
:iezende .23 de aonl (le 19631 - PTB.
tituição· 1)9 1/62
t{eq.,enmento l 140 aplOvudo .~'!. ,~
1963, _ UDN
Bal'1'os Carvalho - PTB,
"
,
~", "
de 11-':t,emorú de 1963
'
Daniel Kneger _ UD:-J,
A.'gemlro de J:"Iguelredo - P'l'B,
(OBRIGAIOR1ED:\DE DE (O."'\Ct;u· 1 Completada
em ')3 de ao:U ao
MIIWn camp:Js
IVlc~-PreSldenip.)
Bezerra Neto 123. de abril de Hl63
SO PARA
INVESTIUUH.A
ÉJl 1963.
_ UUN
_ PTB,
CARt... O eHCIAL DE CARHEhtA I
.....
He. ,oaldlJ Vieira _ UDN
AlOYSio de Carvalho'- PL
E f"ROIBH;ãO DE :\.O;\lEAl.;ÔES
1'Iembrv.~ - Pal Uoos
d M t
nN'
(~TEHINAS).
,Jeffef::>on de '\2u:ar - Pti
·
L mo e
da Costa _ UlJ-N.
a os - 1:"1 •
"'
L opes
p
I
P'I'B
EI t'
10 d
; . rl. 1962
Wll.:,un uonça,ves 1'l3 ae a.,JflJ cte
I
e1aelU
e ma.o\Ae
196J)-PSD
S ~i'estre en{;es.~., .... ) _
Vivaldo Lima - PTB.
t
Prorrug<.da:
I Ru)' Carneiro - PSD
Amoluly Silva \2-l de abrIl de !{i63) 1 M) Projeto de En"'lenda à Cons- ate.lb, de d.ez~mb-:'(l de 19'62, fJe~o
Lobao da Silve,ra - PSD
- . ~rJ. B
t't cá
o 10/61
Req 18;>·62 apLOvada em ~2 Ut J(,
llelle:Lt'<; P n entel - P 'O
Vá~a do Senat,or P.nto f'el're:ra
I UI.: O n·
zembro de 1962.
LeIte N~et{) "~3 de abru ~e 19u3; _
(~~ ue RUr.! de ~9(j3) rtt;td:or IAI'LICAI)A.o DAS COTAS DE [:'\1_ até 15 de dezembrO dê W(j3 pei(, PSU
PIE
POSTOS, DEbTINADAS AOS L\lU- R eq 1 h '46'
MIlton Cal)' ........
" - "DN
AIO
d Cu
ih
PL
- ... a·pruva d o em 1U d f OI:!·
'-'<J'"'
1,.;
ys:o e
rva o - .
NICíPIOS),
zembro de 1963.
Hentlaldo Vle.J'a - Ul};-.:j
Lmo de .\'lal;.os .... P'l'N.
Elelta em 28 de dezembro de 19éi2.
JoaO I\grlpmo t::l3 de Jtml de 9"3)
-r-Prorogada:
C<lmptetacta em 23 de a,orU oe .. !;tô,;
.• UlJN
.
. C
MeIl10ro~ t'dl UOuS
li;
~
: 1963~rl~ u~z;nde
123 de aO:',J elE
K) P rOjeto de Emenda a on5·' - .até 1<> de dezembrç de !~63 P{'!(l Jefíersoll ae .'\O"Ular _ PSD .
tituic. âo n9 8/61
deq ,783-63 apr<Jvado em 12 de aeWiltion UJnçal~es '23 de .tOtU de
zembl!) de .1.962.
11963, _ pSlJ.
" Dnnlf'J KJ"lege-r - UDN
lSôBGE LXO:\'ER ..\t;i\O, POR PRO
$:hestre /?;r1cle<; '23 de nc.I ::.t
l'O~'lA DO SE~ADO. D«
até ~~ ~e de,zembro de 1964 p('!lo i KUy canlelro - PS
1903~ - P'l'B
DE .\fISSAO DIl'LOi\lAT1Cl\ DE' Req. 1.14",-6~ aplovado em 10 de OU~
Menezes Plme~tel - PSD.
No~ueira da <3<lma
(JAl\A'fEl-c, l'E"'MANEi'oJ'fE)
tubro de 1963.
M.lltOD Campo.. Ul>N.
Barros CafvaJhu
lu
•
Henbaldo Vlell'a - UL>N
I Mpm de Sa - PL
Completada em 30 de março de
R
d
d
1 d
E Ie~t.a em· -5 de outubro d.e 1961.
1962, 29 de outubro de 1962 e 3 de
Eurico
ezen e l23
e ao:']
e. I, Aarão SLe,nol'uch - ;\lTR
PnJrl"ogada:
abril de 19-63.
1963) - UDN.
_.. _ até 1" de dezembro de 1962, oelo
b
.
I
Reque:lmento 601::1-til, aprovado em 104
J lt. Mem fOs «16) - Partido.s
João Agnpmo 123 de abril de lfl6::> R) ProJ'eto de Emenda à CO/1S
e erson d e AgUlaJ: - PSD.
- Vlce_PreSJ{1ente - UL>N,
. .•
o 5
UI: Janeu'o de 19tH;
Wilson QQnçalves l23 de abrH de
Damel Kneg,er _ ODN.
tltlllçao n·
62
- até 15 de Janeü'o d.e 1963. UE'lO 1963> _ PSD.
de
,DISf'OF.
som~E A. LNTREG", .\()!
Silvestre
Péricles
(23
de
abril
ReqUenmemo 1S1·6:!. apr(lvadO em 12
.UV~lCIPIOS UI... :;0"" Ui\. IUWE.
Ruy CarnelTO _ PSD.
1963> - PTB.
de dezembro de 1962.
CAJ)AÇAO nos '~ST,o\IH)S (): ,\NLobão da SIlveira - PSD.
- até 15 de dezembro de 1964. pelo
de
Nogueira
da
Gama
_
PTB.
DO EX( 'EUER AS RENDAS ..nU..
GUldo .Mondin (29 de uutubro
ReqUerimento 1.140-63 .aprovaao em
Barros Carvalho - PTB.
~ICIPAI.s,) ,
1962> - PSD.
10 de dezembr(l de 1963
AlOySio de Carvalho - PL,
.
Eleita
em 13 de setembro de .PdZ.
Completada em 30 de marçc "de
Milton Campos - UDN.
Aurélio
Vianna '23 de abrll de
1962, 29 de outubro de 1962. 2a de
Heribaido VieIra - UDN.
prorrOg'J,da:
1963)
.RelatOr
PSB.
a,bril de 1963,
Lopes da Costa - UDN.
- até lb de dezembro de 19'j3 ;)f'jo
João Agripino 123 de abril de 1963)
Membr06 fIS> _ PartIdos
P) Projeto de En1enda à Cons- Requt'!"lmel1w n" I },n-ti"i aJ)o "I ao
- UDN,
Menezes Pimentel - PSD.
em 12 de dezembro de 1962:
~U3' OarnelTo \23 de abril de 1!}IJ3)
tituição n9 2/62
- ate t;. de aezemOl'L de 19~1. )ejO
Eutico Rezende (23 de a.br:ll d-e
- PreSIdente _ PSD.
1963) - ODN,
(L'1STITUl NOVA DlSCRL'\iINI\ÇAO Requerlmento 1 147·ij japru,·a.j, :"II:
Lobão da Silveira - PSD.
Si! vestre Péricles (23 de abril de
DE RENDAS E~1 FAVOR DOS .IJ de dezemlJrc.. de dH.i3
Jefferson d.e Aguiar 123 de abril de 1963) _ P'IB,
COmpleteia em 'Jil ae abri" ae lllli3 •
l\IUNICíPIUSI.
.1.9631 - PSD.
Nlemol'OI" - pd.rtJCI,,~
GUido Mondin (29 de outubro de
oNguetra da Gama - PTB,
Eleita em 23 de maio de 1962.
Jettel'SOO de AgUIar - P~L>
1962) _ PSD,
Barros Carvalro - PTB.
Prol'fugaçáo:
Ruy Garnero - PSlJ
'
DaDle! Krieger _ UDN.
Josaphat Marinho l23 de abrU de
_ a.té 15 de dezembro de 1963 Delo
Lobao da SJvera - C"SD
Eurico
Rezende 123 de ahril de 1963) _ S. leg.
Requerunento 186-62. aprovado em J.2
Wllson Gunca/ ves ,23 de abrU de
Aloysjo de Carvalho - PT·
1963) - UDN,
19631 _ PSV
de dezembro de 1962;
Lino de Matos _ PTN,
M11ton campos - UD~,
I
_
ate 15 de dezembro de 1964 '"):1'10
Lelle Netu 23 4 631 - PSD
Heribaldo Vieira lVice-Presldente)
Menezes PImentel Pl"e,~lvt'nte,
_
IR,equerimento 1.145-63 aprovado em
- UDN.
MIJ~n Campos UUN
,.
10 de aezembro de 1963
Lopes da Costa - UDN,
N) Projeto de Emenda à Cons·
Hel'lbaJQo Vle:ra - UUN
COmpletada em 23' de aor1l ae
Vaga do Senador Pinto Fe"l"eIrll
Josllphat lHarmha Ila 'J 831 _
tituição n 9 11/61
1963,
.
123 de abril de 1962 - Relator V;Cf'-Pl·e.5l0ente - úDN
Membros _ Partidos
PTB.
Danle Kr E'ger UUN
(CRIAÇAO DE NOVOS
Jefferson de Aguiar _ PSD,
Bezerra Neto <23 de abrU de 1963)
Vasa do Sf'nhOT Ptn'~l r'errel"s
MUNWIPIOS/
Wil1;on Gonçalves 123 de at>:11 de
- PTB,
E'nH'o Rezendf' 123 4 631 - UUN,
Eleita em 28 de março de 1962,
Amaury Silva (23 de abril de 1{163)
t963J - PSD.
264631 _ PIS
Prorrogação:
Ruy CarneirO - PSO:
- PTB.
~Og"lf'lra
da G:lma P'I H
Vivaldo Uma. _ PTB,
- até 15 de dezembro de 1963 oeIo
Lobã.n da Silveira - PSD
B[lr~o.!' Cnrva.ho
PTB
I
Req.
794-62.
aprovado
em
12
I!J
1\0.
Aloysio de Carvalho - PL.
Lelt,l' Nf'to 123 de 'lbt'11 de !lJ>3)
Mem de Sá - Pl
- PSD."·
Uno d. Matoo - PTN.
1. zem.bro (IiJ 1962,
):1JguCl Cou~o \,n 4 63,. PSP

PL

A

I _

I
I
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I
I

I

I
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<':HEf'E . -

I
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524/Ql;inta-fei .. " 12
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S) Projeto de Emenda à ConstltLliC. ão

nt? 6 '62

z-n

DI.(RIO DI> C\)NCRESSO NACIONAL

Silvestre Pér!cles - PTB
Argemiro de Flguell'edo Eurico Reunae (.23.4.63)

..

lArnlE!\"l,\ PAR1\ Q(! ..\TRO O SlJ'iHEt:O
lU:
ltEPHESt-;:\"l'A~'1f.l'E8
)JOs. E~'l'AOOS I!: LJ.1.J DI8TRr.ro
.~EHEltAL NO :sm~;.\j}OI.
Ele! a em 13 9 62
P:'u:':'u;aaa;
- ate 15 1.2 G3 p";o RequeJ'imento
.9lJ-õ:!. ap!'OVaQo em 12 I:! fi2'
- ate 1.5 i~ M pelo Requerimento
1 lHHí3 aprovado em 16-.12 63.
Cumpletada em 23 4.5:l,

m==--··

_.

(Seção 11)
T777

Março de 1 S64
~-z

Bezerra Neto - PTB
Edinundo Levi - PTB
Argemiro Figueiredo - PTB
Melo Braga - PTB
Milton Campos UDN
(DISPõE SõBRE o I~IPOSTO IlE
Eurtcc Rezende (23 4 631 - UDN
Daniel Krieger. - ODN
VENDAS E CONSIG:'oI.~ÇõES
AloysIo de Carvalho - ODM
Josaphat Marinho - Sem Legen<b.
Designada em 31.5.63
Atomo Armas ~ UDN
".loysiO de Carvalho - PL
Josapbat Marinho - Relato-r
Prorrogada até 15.12.64 pelo Re'- Sem
Legenda,
V) Projeto de Emenda à Cons- quel'iment.o lllJ.mera 1.154-63, apro·
Amêtlo Vianna - PTB
vado em 10.12.63
tituição n9 2/63
Júlio Leite ..:.... PR
.MembrQ~ _
Partidos
(DIREI
...
' TO DE PROPrdtDADE)
JeffersaD
de
Aguiar
- PSD
Designados em 2'3 4.63
COMISSõES
PTB
_ UDN

Y) Projeto de Emenda à Constituição ,,9 5/63

RUy carneiro - PSD
PARLAMENTAHES DE
~ Lobão da Silveira PSD
Prorrogada:"
- até 15 12.64 pelo Requerimento
Wilson Gonçalves - PSD
INQUÉIUTO
Membros _ Part.loos
1.151-63, aprovado em 1012.63.
:Meneze., Pimentel - PSD
CRIADAS DE ACORDO COM O
Lene Neto - 'FSD
Jefferwn d~ AgU!nr -:- PSD
- l\'lembros - Partidos
ART, 53 DA cOSS1'rTUIC,\O E
Amaury SilVa PTB.
Ruy carneiIo _ PSD
Jefferson de Aguiar - PSD
O ART. 149, AUNEA A, DO ItEBezerra Net-o - ?TB
Lobào da Silvem\. _ Relr.tor
Ruy Carneiro - PresIdente - PSD
GI1UEN1.'O INTER:-';O,
• • • Vaga do Senador Hum bert-o
P - :.J
Lobão da Silveira - PSD
Neder - PTB
·....' ..'''on GOllçalve.s
(23 4 63)
WIlson Oonç.nlves - PSD
1~)
Para apurar a aquisição,
Argemiro de Figuell'e.d-o
P'l'E
P,::,u
Menezes Pimentel - PSD
Eurico- Rezende -' UDN
pelo Covêrno Federal, dos
...\lenezes Pimente'! _ PSD
Heribaldo Vieira - V!ce-PresidenMilton Campos _ UDN
M!Jton . campos -UD)4
te - PSD
acêrvos de concession'árias
Daniel
Krleger
__
ODN
Herlbaldo VieIra _ UD."l
'Amaury Silva - PTB
Aloysio de carvalho - PL
de sE'rviços públicos e a
.J'.Isaph;lt Marinho - l23 4 63} _
Bezerra Neto - ?TE
Josaphat MU.l'inho -. Se mLegenda
tJ!l:'lj
...•.. Vaga do Senador Pinto Ferimportação de chapas de
LJilLuel Kl'ieger _ lJDN
reira _ PTB
aço
para a Cia SiderúrE~lflCO Rezende _ In fi 63) _ ViSilvestre Péricles ~ PTB
Z) Projeto de Emenda à Consce-pl·e.c,ldent.e _ OD~
Artur Virgilio -_ PTN
gica
Nacional,
tituição ,,9 6/63
...
Vag.a do Sepador Pinto Ferreira
EUl'ICO Rezende /23 4 63) - UDN
(23 4 63) _ Presidente _ .P'T'B
Milton Campos - Eelator _ UDN
Crlada
pela
ResOlução número 11,
II:'oIELEGIBILlDADE)
de 1963, assinada· pelo Senhor NelSOn
Nogueira d~ Grlma _ PTB
João Agripino - UDN
DesIgnada em 2. l(}. 63
Barros Carvalho _ PTB
Jo&aphat Matinbo - Sem Legenda
Macwan e maIS 28 Senbore03 Sena.Mem de Sá _ f'L
Aloysio de Carvalho - PL
lapresenr..a.da em 30 de mal<. de
prorrogado até 15 12 64 Dela Re- dores
_
Jútio l..eILe t23 4 63) - PR
qu-erimeDL-o númel'O 1.156~63i ap!'ova~ 1963\ • .
Designada. em 31 de malo de 1963
W) Projeto de Enlenda à COIlS- do em 10.12 63
_ Prazo __. 12Q dias, ate 28 de seMembros _ Pa.rtidos
T) Projeto de Emenda à constituicão. n~ 3/63
tembro de lD63.
~
Jefferson de Agul.ar - psi
tituição n~ 7/62
•
prorroga da :'
Ruy CarDeIro - PSD
.
(DISPõE SõBRE A ADmNIS'rRA_ Por mals 120 dias, em virtude
Wti.sOD GonçaJv~ _ PSD
.(ltEVOGA A EMENI),\ CONSTITI1ÇAO DO DISTItI'l'O F~m;R"-L E
da aprovaçáo do Requenmento núJOsé Fellci.ano -- PSD
CH):'\'.o\L ;\I" 4, Ql.,m il"~TI'fUIU O
i\1ATI!:RIA
DA
COMPETÊNCJA
mero 656·63. do Senhor Senador João
Waltredo Gurgel - PSD
SISTE1\}:\
PAIU.A~IEN'l'AR
UI!:
PRIVATIVA DO SE~t\DOI.
~
Agrípino, n, sessão de 18 de se· em ..
Argemiro de Figueiredo - ?TB
(HJYf:H:'\O E o t\RT \:1 IH eOl'\"'!I~
'bro
de 1963 12l horas).
.
'ITfUIÇAO FEDERAL. DE 18 DE
Designada enl 2 5 63
'Bezerra Neto - PTB
_. por mais. um ano .em virt'Jde da.
SETEMBRO DE UNo).
. .... prorrogada a!é 15 12 64 pelo Re·
SUveatre Pendes PTB
apl'ovaçtío do Requerimento núnlf~l'o
J
quertmento 1.152·63. aprovado em 10
Edmundo Levl - PTB
1.173-63. do Senhor Senador Leite
Elelt,a em 6 12 62.
de dezembro de HUl3.
Eurico Rezende - UDN
Neto, na sessão de 12 de dezembro
MUton Campos _ UDN
Membl'os - partIdos
Prorrogada:
de 1963
.
AloYSio
de
Carvalho
lJDN
- at-é lo 12 63 pelo -Requerimento
Jeffêrson ele Ag'111a-r - PSD
Membros -.. p~t!do!
AfonsO
Arinos
ODN
'791-6~
apl'ovadiJ em 12 12 &J;
Ruy Ca.rneiro - PSD
Jesaphat Marínho _ Sem Lcg:e n d.5
Jefferson de Agu!ar PSD
- ate 15 12 64 pejo ftequerímento
Lobão da SilveIra - PSD
Raul Glubertl - PSP
Leite Neto IPresidéntel - ,PSD
1 -149·63 aprovaoft em 10 12 63.
WHsoe Gonç.aJve~ - PSD
José Leite - PR
NelSOn Maculan - ?TB
Completada em 23 4 63.
Menezes Pimentel .- PSD
João Amptno IRelatofl - ODNLeite Neto - PSD
Membros _ Partidos
Ja-saph,Ú M.arinho - Sem Legenda
2-1 Projeto d.e
Emenda
Amaury Silva -- PTS
Jefferson de AgUIar _ PSD
Bezerra Neto{) - PTB
Constituição n~ 7/63
Para apurar fatos' a·poJ"ltaH.uy Carne:ro - PSD
.. , Vaga do Senador Pint.o· Ferreira
Pc<lro L..UOOVlCO _ PSD.
(T-RANSF.:R€NClA PARA A RE- PTB
dos da tribuna do Senado
Wilson Gonçalves
\23 4.63)
SERVA .D() MILI'I'AR DA A[lVA
.'. Vªga dQ Senador Eduardo Qa:e outros. relacionados com
'QSD
QUE SE CANDIDATAR A CAR-tJO
talão tVice-presldente) - PTB
B('nedfto valladares - PSD
ELETIVO) .
. _. vaga do Senador Eduardo .Mirregularidades graves e
Meneze.s Pimentel - PSD
.smar _ PTB
oestgnada
em
2
10
63
corrupção
no D·epar"tamen~
Ml.lton Campós - UDN
Eurico Rezende _ Prp' i~ :1te
prorrogada até 15 12 64 pelo Ra~
Henoaldo Vieira - rJDN
Milton Campos UDN
to de Correios e Telégraf.o9
querimento
número
1
156-63.
ap!"oi'a·
ElU'-icO Rezende 123 4 !.3! VuN
DanIel Krieger - UDN
do em 10 12 63
DanÍel Kfleger _ UDN
Cl'ladn pela· ResOlu\!ão nttmerà 82
Aloysio de Carvalho - PL
Membros - partldoa
João Agripino 23 4 63} - UDN
de 1963. a.:;;;mad~ ne1.o Senhor JefJosapha.r Marinho Relator'
Jefferson
de
Aguiar
l?SD
Amaury SiIva 123:!- 63) -, PTS
ferson de AguÍ2·r· e. mais 33 Senhores
Sem Legenda
Ruy Carnelro - PSD
Spnadores ,~oresE'nt!lrta na sessão dê
N02;ueira da Goma _ P'rB
Wilson
Gouc:alves
PSD
Bf1rros Carvalho _ PTB
10 de outubro "de 1963).
X) ProjE10 de Emenda à Co"s- José FeJici-ano - PSD_
Mem d~ Sá - Pt
Prazo _ at.é o fim da sessão legisWaifredo
Ourgel
PSD
tituição
,,9
4;63
Raul Giubel·ti
, - PSP
'ati .... a de 1963.
Argemiro de FigueIredo - PTB
ICO:'<CEDE . DIUNlIHDES AOS
Bezerra Ne-o - ?TB
Pl'orro~acfio por 90 gias late 15 de
U) Projeto de Emenda à ConsVEREADOHESl
SIlvestre péncles - ?Ta
março de 1964) em. virtude do ReEdmundo Le\1 - ?TE
tituição n~ 1/63
qllerimf'ntC' . númerO , ) ü3-ô'3 no SeDesignada em '20 5-.63·
Eur!ro Rezende - UDN
nhor
Senador
W~lson
Goncalves
fTRAllt'\LHO DE i\-fUI..-HERES E MEPrOl'fQgada até 15 12- 64 pelo Re·
Ml1t..op Campos - UDN
ap-rova,jo na. se.ssão de 10 de dezem. NOHES E· 'l'IL\BAUJO E~l IN· qUêl im\..nto número 1.153-63, aprovaA10ySlO de Carva lho _ PL
oro de 1963 /21 301
DUSTRIAS [SSALUBh.ES1,
do em 10 12 63.
~
Afonso Arino..t; - UDN
Designação ~m 6 de dezembro de
Josaphat
Marinho
sem
Legenda
Desig,nada em 23 4 63
1963. Membroo - .partidos
Júlio Leite - PR
Partido::
Membro.c; /11) Jefferson de Aguiar ..... PSD
P!'orrogada até 15 12 64 Dela R-eJeffM;.son de A:t'Jiar - PSD
Rt1y C3,rneiro - PSD
Q'.lel'lmento 1.150-63 aprovado em 10
Z-2 Projeto de Emenda.
Lelt·e Neto - I?SD •
.
LI}-b[(] da Silveirl'l - PSD
ce dezembro de 1963.
At."ilio F'ont·;lna ~- PSD '
Constituição ,,9 8/63
Wilson Gonçalves - PSD
Wilson Gonçalves - Presidente
Membros - PartiÕQs
Menezes Pimentel - PSD
IAUTONOl'lllA DOS .MUNICiPIOS. PSD
Leite Neto - PSD
Jefferson de Aguiar - PSD
Artur Vindlio - PTB
Amaury Silva - P'VB
.I
esign6<Ui em 22 10 6~
Ruy carneiro - PSD
BeZel1'B Nf'to ·8 II 63 _ Vice~Pt'e·
Bezerra Neto - ?TB
Lobão da Silveira - PSD
,;flent.e
- PTB
......
Prorrogada a~ 15 12 64 Delo Re.. , Vaga do Senador pInto Ferrel.ra
Wilson GonçaIves - Refa-'ür
Mello B:·ai!:;l - PTB
queritnento nümero 1 15'1-6:1. ap:ová·
_
PTB
•
PSD
João A'!riplno - UDN
do em 10 12 63
Silvestre PériCles -_ PTB
Menezes Pimentel - / PSD
Danip] Krieger UDN
MembrO$. - Partidos
.tWalberto
Sena
?TE
LeltA! Neto PSD
E"t.trlco Rr7,f'nde 123 4 63\ UD~
Jefferson de Aguiar - PSD
ElUl00 Rezende (23 4. 681
UDN
Am aury S:llva. - ?TBAurt!llo Vhmn~ - 'PSB
..
Ruy Ca melro - PSD
Milton Campos - UDN
BezerrA Neto - Vice-Presidente
Sp.ct{>táno
A '1:<11':11"
r."?:i<;latlvo,
Wilson Gonçalves - PSD
João
Agripino
ODN
P'I'B
PL.9 .1 '\j':>v p)1~~[}S 0"1 nl!lS,
Jo!ê FeHc!ano - PSD
AlOYSiO de Carvalho - PL
Vaga. do senador Pinto F&rreira
Lobão óa ·$lv~a - P8D
Reunlbes: •..•......•..•...•• 0.0. o.
Josaphe..t MarinM - Sem Legenda
(J

I

PTB
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CAPITAL FEDERAL

TllRÇA-FElRA, 17 DE ~rARçO DE 19~'

CONGRESSO NACIONAL

_F.:;.çO saher q!:1e o Sel1ado Federal aprovou e eu Auro Moura Andrade,
Pre;:.Id:nte. nos tei.mos do art. 47, no:! 16, do R.egimento Interno, promulgo

mero .37, de 1962, combinado com O art. 5(1 la Lei n 9 288. de 8 de Junho de
1948 e os artgios 349, da. Resolução n9 6, de 1960, e 19 da Resolução n9 16, de

RES01.UÇÃo N9 2, liE 1964

1963, no cargo de Dlretor-GenJ, PL do Quadro da secretaria do Senad!)
Fec!.eral, o Diretor, PL~l. Miécio dos Santos Andrade.

.... segUl!1 te

.

Aposenta Miécio dos SantOs And.ade no cargo de Diretor-Geral
da secr8taria do Senado Federal.

Artigo único. E' aposentado nos tênno c. do art. 19 da ResOluçã.o nú ...

Sen-ado Federa.l, em 16 de março de 1964 ..
Presidente do Senado Federal.

-

Aurq Moura Andrade.

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

SENADO FEDERAL
2~

SESSÃO LEGISLATIVA ORD INARIA DA 5~ LEGISLATURA

UnidCs do Brasil e a. Renública do
ATA DA 1" SESSA-O EM
DE 1'96
Paraguai para o estabelegi;:'ent O, em'
16 DE MA'RCO
~
. 4
Encarnación, de um Entreposto de
2~ SESSÃO LEGISLATIVA OR Depósito Franco p<lra mere.dom,
'DINÁRIA, DA 5~ LEGISLA- exportadas
ou importadas pelo BrasUo
TURA
Resposta.s a pedidOS de lnIorma-

. E' lida a seguinte:

COMUNICAÇAO
Exmo, Sr. Presidente do Senado Federal:

Temos a' honra. de comunicar a
V. EXa. que o BlOco que f,gura"la
nus AnaIS do Senado CO~O ,. .l.1t,..:o
Repu-I dM ~equenas RepresentaçOe5", ado~
tou, nesta data, a denomillação de

ções:
rRESIDf:NCIA DOS SRS: 1\:IÇURA
~ Oficies do C;r, Chefe do Gab!ANDRADE, ADALBER'IO SENA, nete Civil da Presidênc:a da
GVIDO M~NDIN E VAS(JO~CE- blica:
LOS TORRES
Of·. de 6 de fevéreiro, cOm referên_
As 14 horas e 30 minutos acham-se cia ao Requerimento nO? 477-63 do

pre:-:entes os Srs, sena9.c.res:
Adalberto Sena. - OScar Past:os _
Edmundo Levy _ ~tbur Virgílio _
Cattete Pinheiro _ LObão da Silvei. ra - Sigefredo pacheco -.: Menezes
Pimentel _ Antônio Jucá· _ Wílson
Oonça.lves - Dinarte Mariz _ Arge~'
miro de Figueiredo _ Ban-:os Carva...
lho _ Ermirio de Moraes _ Heribal~
do Vieira - Leite Neto _ AlOysio de
Carvalho _ Jo.saphat Marinho _
Jeffer.';on de Aguiar _. Eurico Re..
!tende _ Aurélio Vianna _ Gilberto
Marinho Nogueira. da Gama Moura. Andrade - José Felici::mo F.l:nto M·üIlel' - Be:.::erra Neto - At1~
lio . Fontana - Guido .Aondin,
o SR, PRESIDENTE:

··Bloco! arlamentar Independente".
Sala das Sessões, 11 de março de
Sr. Senador Aarão Steinbl'uch"
1964. - Lino de 1'tfattos, - Lider .Of. de 24 de fevereiro, com' Te!e- Aurélio Via~na. - Vic~-Lfder - JorenC':a ao RequerilUe~to n9 539-63. do ,'1aphat Marmho - '~lce-L1der.
Sr, Senador Cattete Pinhe:ro'
O SR pn'ESIDENTE'
- Aviso nO? GM~511-R, de 4 'do mes
. '"
.'
em curso, do Sr. Ministro do Traba_
A Pl'es:dência toma. cOnhecimento
lho e Previdência Social com refe~ da comunicação feita, adotará ru;
rência ao Requerimento n\> 428-63 'dO providências que o Regimento deterSr. Senador Arthur \'lrgíl1o.
'
mina. e manda a publicação que aca~
Oficio n9 587, de 27 de fevere~ro de. ba de ser lido.
Sr.· Presidente do Instituto de Àpa .. · O Sr, 10; secretário vai prcceuer ~
sentadoria. e pensões dos Industrlá~ leitura de comun~cação dos Senhores
rios, nos seguintes têrmo.s:
senadores Al'thur Virgílio e Filinto
INSTITUTO DE APOSENTADORIA MqUer,
E PENSÕES DOS INDUSTRIARI0S
E' lida a seguinte
A

Gabinete da Presidência

N9 00-12.0-587

Rio de Janeiro. 27, Fev, ·1964
Senhor Pl'cs:dente:

COMUNICAÇAO
Senhor Presidente:

A lista de presença. acusa o comTemos a honra de comunicar fi.
pal'eolmcnto de 29 Srs. Senadore.1.
'-, Exa. que as bancadas dos Pal'nHavendo número legal, declaro aber-, . Tenho a, hCnra de me dirigir a dos Social Democrát'co e Trabalhista
ta. ti. sessão, .
V. ~. no sentido de oomunical' que Brasileiro indicam o Senador Br. . rros
Vai ser lida a, ata;
o Ofl,Clal d~ Gabmete Hilton MarIZ Carvalho para Líder do Bloco. -:ia.
da Silva fOI desIgnado para exercer '-iaioria.
O Sl'. 2O? secretârl0 proéede tl as funções de A~essO!' parlamentar\ Brasília, 11 de· março de 1964. _
leitura da ata da 3~ reunião pre~ desta Presidência junto a essa Casa, Filinio Milller. Líder do PSD - Arpal'atória, que é aprovada sem· em· Brasília,·
thur VirgU;o, Lider do PTB.
d~bates,
.
.
A·t d
t "
O 8r. 19 Secretário lê o seproveI an o a opor umdade T!'_
O SR PRESIDENTE'
.
nevo a V. Exa, os protestOs de m l n h n . '
.
gl.l.nte:
elevada estima e diStinta consideraA PreSidência toma CQnhcc'ruenW
EXPEDIENTE
ção. - Ney Gerhardt, Presldnete.
da comunicação e declara que r ~~nhor· Senador BarrOSo Carvalho fIca
AvIso n 9 DAL-DAM-1l-8C4.
(42)
o
SR, PRESIDENTE:
invest.ido de tódas as prerrOQatinls
(43), de 9 dó mêS em curso. do' Se ..
nhCr Ministro das Rela.çõe.<; ExterIoEstá. finda a leitura do expedient.e, re;imr;nt.ais de LideI' do Bloco da
.
res .- A~...rad~ce a· comunicação refe- O .Sr. ~:~. $e:cretário vai procedel'. à 1 I n · o r i a . . .
O expediente lido irá fi plIb\1('a"fto
rente à promulgação do Decreto Le.. leitura. de "comunIcação. dos, Senhores
IlSlativo n9 35, de 1963, que 'aprova o Seoodores Lino de Ma.ttos, Aurélio O SI', 19 secretário ·prL'cedr.rú â lei·
tU1'4 de çomunicaçã. feita pelo SeConvênio flnnado entre os m<tad.os Vianna o J"".phat MOl1nho.

nhor SenadOr Barros carvalho, LideI'
da Maioria.
E' lida a segu'nte
CO~NICAÇAO

senhcr Presidente:
Comunico para Os devidos f~s., que
foram escolhidos Vice-Lider do. Ma:o~
ria, os Senhores senadores:
19 ~ Vitorino Freire - PSD.
2 9 - JCsé Fel1ciano - PSD.
39 - José Guiomard - PSD.
49 - Arthur Virgüio - PTB.
li9 - Bezerra Netto - PTB.
6~ Va."concellos Tôrres _ PTB.
Bra.sflia, 11 de março de 19G4, _
Barros CarvalhO. Líder da. Maioria .
O SR. PRESIDENTE:
A Presidênc'a, toma cOnheciment3
da cc.municacáe.. e declara ÍIJI:eAicl(Js

de suas prerrogativas l'cgimerrtrlis da
Vice~Líderes da Maioria c.s Senhores
Senadores Victol<no F r e 1 r e, JOsé
Gniomard, JO.'3é Feliciano, Vasconce.
los Tôl'res, Arthur Virgíli0 e Bezer.
ra Neto,
O expediente vai a publiooção.
O Sr. H Secretário proced.erá '"
leitura de COmun cação feita peJ~
Senhores Senadores Daniel Krie:;er,
Líder da. UDS, e Mem de Sá, Llder
do PL,
E' lida a seguinte:

CO~IUNICAÇAO

Em 16 de março de 196!
Senhor Prf'sidente:
De crnformlondc Com o dispoo:to
no art. 57, ~ 1Q, do Re~.hllent.(l lntt';'~
hO, o Bloco de Minoj'ia apresenta &
V, Ex&. os nomes aue escolheu Dura.
os postes de Ldel'ançp nO ano t"m
curSO:
Líder - Senador ,João Agri-oino.
Vicc-I,ídert's ~~. Scna<'!ore"3:.
D::tniel Kríegel', ~·fen1 de Sá e RuI
pf' 1 n.1':il'.'l..
M€}"lf':O ~~ ql,'-l"ni."f'.
1)n;;',.:
rrrle(1(>r, Vd:"l' da UDN Sd$' LideI' do PL.

;totem

!lI!

'

........ ,

\
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de =1964 !lo
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SR. PRESIDENTE:
A ..residência toma conheclm';nto
da. ccmurllcação e declara investidos
de tôdas as prerrogativas regimentais
de Líder da. MinorIa o Sr. Senador
João Agrlpino e nas de Vtce-Lideres
da M'noda. os 81's. Senadores naniAl
~J.'iegel', Mem. de .Sá e RUi Palmeira.
O expediente vai a. publ1cacão .
Sóbre .a mesa outra c<mmnfcação
~te .será lida pelo Sr. 1\1 Secre{'áriO.
E' lida. a seguinte:
COMUNICAÇAO
Exmo. 81', Presidente Moura
Andrade:
Os Senadores que integram (} Blo00 Parlament.ar Jndependente (Pe-

E: X PEDI ENTE

para o corrente ano

le!!~lativo

os Se-

nadores: 'Lino de Mattos, AuréUo
Vianna. e JO.saphat Marinho.
'Sala das sessÕeE. g de março de

D&AaTOA • GlIII'AI.

1Dt...a DO GtlIltV~O oa lPutlLtcAç:6aa

~HIt"D

MURILO Fe:RRE!IRA AL ve:s-

rLORIANO GUIMARÃES

DGI AGDAÇ1.Z.0_

DaçAo" .
!lRASILIA'

ASSINATURAS

REl'ARTIC4ES /1 PARTICULARES
Q

f ... _.....

~u

FUNCIONÁRIOS

, lbrtorror

50,00 Semostre
U6,OO Ano
..,

CrS
Cr$

Oexpedlente vai à pUbllcaçáQ.

.......... ,..,... era

.. .•.••........

O SR. PRESIDENTE:
IllI,OO
- Vai Ser lida uma comunica.ção
76,00 do Sr, Bezerra. Neto, lidel' do PTB.
E' lid~ e. seguinte
108,00
CO'VlUNICACA.O

era

ilxtorlor

l1·a.~

I . . . . .: • • • "

•••••••

r.
n

....

-~_
--_._~

haa a seguinte

E'"

. Atenciosas saudações ,....... :A.lovsio clQ
Mem de Sd.
O SR. PRESIDENTE:
A Presidência toma. COnhcclniooto
da comulliooção feita e declara. qué
ccmt1nuam in-v'estidos nas Jl(rerl'oga..
tiyas regimentais de Lider e de Vice",
Lf-der do Pe..rtido LibeTtad{l"r" Os Sm •.
Se!W.dores Mem de ·Sá • AloysJo 4e
Carvalho~

1.ino. de Mattos.
crS 136;00 Ano
.e;:-· •••••
CrO
O SE. PRESIDENTJi::
A Presidência toma cl)nhecimer.:to
da comunicação e declara invest·id-ns
- ExoetnadoD O!J para Q exterior, que serão Bompro anuais, OS
de tôdss as prerrogativas reRimentflts, 4Srill'iD.tUi"c.i3 fodar",e-fio tomar, om qualquer época, por seis meses
na· Lideranç.n do BloCo. Parlamentar·
Independente das pequenas Rênre- ou UlL IUlc.
sertta<;ões. o·Sr. Senador Lino de Mat~
- A fim de possibilitar a remessa d • • alore. acompanhados cie
M:os: na 1~ Vice-Liderança, o Sr. Se- esc1arooimontoB quanto \l su'Q ,,-plicação, &oIJcitamos· dêem preferência
nador Aurélio Viana. e r..a. 2lj. Vice- . â romc!'9a por mei-o de cheque ou vale postal,' o'mitidoB
favor do
liderança o. Sr. Senador
Josaphat
T,!sourIDJ'o
do
Departamento
de
lmprensa
NacionaL
Ma.rinho,
..
"- O. suplemontos às ediçõo. dos órgãos oficIa!. GOrila lornecidos
:o expediente vai à pUblicação,
aos assinantes sbm ente medio.nte BOlicitaçã·o,
,sôbJ.'e a mesa outra. comU11icação
cSue serâ nda pelo SI"; l Q secretário..
- O cns\b do número ntr'2ado ..rá acrescido do CI 9 O10 O por
)XOfcício deQorrido, cobrar.na-Ao mais Cri OM.
'.
•
I
•
E' lida a seguinte
CC>MUN!ciAOAO
Em 16 de março de 1964

e como vl(!c-Líder o senador Aloysfa
de Carvalho Fillio,

Capital o ln\brlof

ln\brlor
•.•

Em CUnlJ;Jrimento aO. disposto no ar"
ligo 57. ! 19.' do Regimento Inleflu),
vimos comunicar a Vo.s.sa Ex(!elênci~
que no ano 'em curso (I PartidD Libertadot· mantém
'
como Líder o SenadOr Mem de Sá i

Carvalho -

Impreoao noo ofIcinas do Oop.o.rtamcnto c:lo ImFl'ofteo NacIonal

~no • ...,..f. . . . . . . . . . . . . .

·Steinbruch - Raul Giubl'rti Aurélio Vianna - Josaphat Marinho

c." GaçAo

DIAF~IO 00 CONGRESSO NACIONAL.,

Semes1.ro

w

Em 16 de março de 1964

Senhor Presidente

ALBERTO DE! BRITO PE!REIRA

C.pilal

lfl64. _ Cattete Pinheiro _ Heribal
do Vieira Júlio Leite' _
Aarão

E' lida a segninte':
• OO:MUNICAÇAO

I

DEPARTAMENTO DE IMPRE+JSA NACIONAL

quenas Representações), têm a hon-

ta de comunicar a V. Exá, C'jue indiçam pare o exercício da· liderança,
primeira e segunda sub-liderança,

,

= .. ,_...

Senhor Presidente:
Tenh-o a honra de comunicar a Vos-sa. EXcelência, que. de acôrdO com o
disposto no art. 73, § 19, do Regimen.
to Interno, o partido' Trabalhista Bra.
~leiro faz. as seguintes incllcações para Os Juga.re;5: que lhe eabe-m Das CO..

missões Permanentes:
OOMISSAO DE AORICULT<JR.A
Titulares
Jo..~e

Ermírio
,
Dix Huit Rosado
Suple.ntes

-.,..,.;..

_--_.~_._~_.

~reIIo

tidO Tl'B.ba1hista Bf.asieiro Os 15rs. Se~,
nadores Bezerra Neto, OScar Passos e

l

Bra.ga

Argemiro Figueiredo

COMUNICACAO
AnUlnio JÚcá.
COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO ll1
Senhor Presidente
O Sr9 19 Secretárb li á. proceder à
JUe,TIçA
Senado
Federal
t
A bancadn do pa.rU<io 'Social Deleitura de comunicaçâo da Bancada
Titulares
moc.rático tem ·a honre de comunicar Sr .. PTesldente
.
Ida união Democráttca Nacional.
a VOssa Excelência. de acôr.(io com
Edm undo Levy
O djsJ,osto no art. 57. paráq;r~fo 19, <b
Nos têrmos do Regimento Intetr..-o E' lida a seguinte
Bezerra Neto
Regimento. Int.erno, que. escolheu para. de sena~. temos a honra de indica:Arthur Virgílio
etua:em. no uerfl)ÓO le~:.slativo· 'Ord!.- o senad-or Ar~hur Virgílio paJ.'a Líder
COM~"'ICAÇA.o
Sup!e{Jt~<I
r..ário ora iniciado,
da bant,-ada do Partido Tro.ba.l1:st,-a Em 16 de março de 1964.
COmo Líder:
Br.asiIeiro.
Argemir:.
dt' Fizue1rcdo
Brasfl1a, 11 de março de 1964. - as)
Senh:.'l' Presidente
Ml?llo Braga
O' Sr. Senador Filinto MUller;
NO{fupira da Gama - José, Ermirfo ... . . . . . . '
.
O::-:car P.aE·os
Antóni Jucá _ Vasconcellos Torre, . Em cun;.!1 •.un .. nto eo .dl. <;'t>Osto no al'"o
Como Vice-Líderes:
Braga --' Di:e-lluft Rosado
57. .; 1-Q, do .!l8ó lmento. Inte no
CO:\1ISSlD
Os Srs, senadores 'V~on GonçalBarros carvalho _ Oscar passos a, bancac.a da Unlao D~mc:rati~a Na
. DO Dl~TRITO FEDERAL
'Ve~; F:1gefredo Pacheco e wal!I'edó _ Adalberto C. Sena _ .Bezerro Neto cionsl yc. m.
. a:p::f',sent·....r !l V, Exa,. pal a
Q U 16e1 ,
_ Arge'niro de Figueiredo _ Rdmun- conbec;mfnt:, do Sen:tc..o, 0<; l:O"~l1es e&Ti!utare'l
do Lev/
co1ht.do~ p.:trn. a!i funçô ..,s de liderr.lll;.s
A 'enCfo.(:lls ·SD.ud.sr;ões,
OeC3r
P~"'c'"
no ano e:n .cur:o:
A uro Moura Anr'i"r çle
Edm'ln.do L:ry
O Sn., P~ES1~F..N'l·Z:
LíUcr - . E~.í...:dor D~ni{>l Krle:rel'
Jf'ff.prro.n de A~uiar·
AIJ c.()nh~çcr da comunicação f.eite
V.c:::-L!.a.c,'·es - &n;c~ores
Sup!e/"1tf5' ,
A ttílio Fontan9.
esta Presiclêncla Gi<'!ara itnl'estido de Eur~co
R~;-8t.d."
,
Jc<"'~ Gu;oma"d ..
1
:.1(::0 Br.p<~.a.
tôcks as pre-170;rntivas rf'~imentai<; de
A60 rilO !'i'um'"O
1 An~~.::o J~cá
V.rih·on GOY;(,31 v .('s.
Líder do psrtido Tf"ab'11h~sta o S:-. J?a.(he ~;.e~;>n~ e
n5 1J"!f'1'to M'lrjnno.
Senador Arthur vlrgflio.
Lcp:.. d.a c·~~~.
co:·n";'·:-<.../\Q DE ECO?.-{O:l.fIA
Vlr't()rij\~ F';eÍ"re
O (!"..<!)e-.:!ler.te va.i à p'Jb1icaçf!.o
At!J-:1e1::::-<i,-"" 1. .....H.;r.1 [,:-5 - ~ ·rarla.~ C:
:J-~f, Fl"l:('::mo..
Ttt"JiÚrC$
O Sr. 10 S-:<!re-'á!"io irá proceder à Assltn;0..e J~'o' A';'l,r'no -- Jru_
Ll3 f .Le ""1e-to.
leitura de outra c.omunicação -do Par- quim P ..::en.3 - ::::U:~co Rerzr:.ée
F,,'·v:.djFr Arche'f
Jc~e- E lI:.tr:o
tfi~O Traba:hi~t.a B:"a:i:leiro.
M:ittO!l C~ntIY".:. ~ An::.DnhJ C3rlos
E'.''''ê:",io BorrC'c;.
ME~;L B~':':d
D~nart I·.~Cl I:'",
......... ~Ul Palm!'lra
.N~nr?f"~ Pimf'nte-L
E' 11da a !;r~ulnte·
Af:n-o
Af1nc~'_
L..{..'~.',
da
C().tt
J
Pe6ro I.u&wko.

I

.

I

IbgO

Metio

I

1"""'"'';;1) d" Pflvd-ra..

P;"!"lnto HiPli'r,
·P: .... ~redo P~ ... hO'í'o.
A"p'fõnto B't~inu

COi'.H1NICAÇAO

.

. I

O $;~t. P~F~"Ç"'.'lE;\'''''F.:
..
. ~ .
'_
A PreSldencUl tom~ conheCImento da

-I

.
.
de I""!
tld
dp.
~ ..... a n~ec; 1.0
tô~ac; Il'l -prerro..-atlVa,s rernmen: ais qf'

eCP1~lTIICGÇ"'''O e

Udf'T do Par~idn. ?~;31 ~emocrát1cOl
- C:-nn"'õo T'l,l-nto MluJer e ..:t... ~
0'" S ~. ;'~". r r·'r' ., "
~.~;
(L
V.('~·LfdeTes os Srs. Senado~..

Wl1.."""".,Ql1 Goncalves. Sig:efredo. Pachecô
e Vla1!redo GurgeJ.
o. ex:pedie-nte vai à publicação.
O S1'". 19 Secret.ário irá proceder à
,eitura de comunicação da.. Bancada.
do Partido Traba1.hista Brasileiro.

Padre- C.al:'7.:'ns _

Ad-c;pr:o\2"!'t.-'1":;o

&"z;:,,; heto

.J"t)S.é Ci.nd;ti.o,

St"'nado "federal
Sr., PrE':"dente

Q..,c-r .t'\'COS

O S~~. P.' E::?":::::.·: F:
Cu~~!l::::3A() DE ED~]CAÇAO E .
... ,. "(.'
1,0>
CUI1URA
".,~ Pl •.1: uc...a ~').~...".,~e ~:l ,co:n'!r.... ~
Tilt!l re;;
Cc..,R;> e d,clara m\_ Lc.c", em tocla:
as prerc
"r.~;va<"" fr-<:>"imen''''l!õi
cemr
• " '~-,
<:>
...... ,
Pc~d:'a de Qt:eiroz
l·ider da UI'i~o D::m~':rát..ica. NacloDl1
Antôn~o :Ut~á
8r [2,' n"o(· D::m!'" KriC'?e'" e "omc
SUiJ·r~"I" •• ,
Vi~e-Úd;re~ O~ Sl~;. Sena'"d;res ~"l:'f.
co RezC'nde, A.-d~l:Ph:J Franco. p<1dn . Fdrrwno::o" Ln'3
Calaz!""ru e L . . e:; da C t
V. r~ld:. L:ma
p..
w a.
cd:.1I.Ze~9 DE· F!NANÇ.\S
. ' . O l':"p;::d-mnt.e vai à Dublicação.
Ao tomar -oonheclmento d", comun;
.
.
'Titulares
cação ff!ito., est~a. Pres'dência dpcl.ara
O Sr. ,lO Se.~ret~rl.~ irá ~~ceed~:- i'!
inv~.st:dOf.; .. de to:ia" .a~ prf:'rrQ .... (:ltlv'·~."'! leitura. úó> c:}:mln·':~"''1l,. da ll.1nt'.'.l-dn! Ar 6 :mjo de
Brz.eJ'r"ll. Ndo
reglmentlJ:l.S de ·Vice Lideres d::. pm·- do P.;l.~·Ldo Lwcrt:Hb:,

.'
T,mho a hon;~ de {'omumea.r a
V{}S!iR Ex('e~ên.da qlle os Senadores
Be err" Nif.Ú Q<::C03.r Pai:sos e An'o,z ~á f am
•
~
n...1d . VI e L'de
nlO JUC
e'lco.u
os
c - ,t r
ban~ada ci P21"tidO Trabalhist es da
O·
aB~ral'I~~elroll'
d .
d 1964 _
.. as ~,
E' março e
,
11) ArthUr Vtrgílio, Lider· do PTB.
O SR ..PRESIDEl':'TE:

.t'.

1

I
j

-'

..

r

c

"-

Pes::.ôa de Queiroz

Antônio Jucá.
Suplentes
Jo~é

El'mírio

Edmundo Levy
Mello Braga
COMISSÃO DE LEGISLAQ!\O
E;,OCIAL
Titulares

cmnsSÃo' DE EDUCAÇAO E
E' lida a seguinte
,
CULTURA:
COMUNICAÇÃO
c
Ti~ulares:
Membros das Comissões Perma,1) Senador padre Ca~azans (UDX)
nentes, (B~oco da Minori.a)
2) Senador Antônio Carlos (UDNJ
Senhor Ptesldent,c
O Bloco da Milloria, nos têrmos do 3) Senador Mem de Sá (PL)
l<irL n,
19 lia Hegiment.o Interno,
Suplentes:
vem indicar, cvnfvrme relação abaixo, os S"W3 reprel>pnt-hntes Como mem- 1) Sen:ldor Afonso Arinos (UDN)
bros tit· lares e Suplt'ntes das C-omis- 2) Senador Milton Campos UDN)
3) Senador Adolpho Franoo (UDN)
:,óes P'"!Tnwnentes:

Vivaldo Lima
,AntôniQ Jucã.

JUS'n,çA:

Edmundo Levy

de Queil'Gz

COMISSÃO DO POLtGONO DA.S
S1l:CAS

Titulares;
Senador João Agripino (UDN)
2) Senador José Cândido (UDN)

Titul;:"res:
1) Senador -Aloysio de O)Tvalllo (FL)
2) Senador Afonso ArinGs (UDN)
3) SeIlador MlltOll Campos (UDN)

Titulares

1)

Suplentes:
Senador Lepes- da Costa (UDN)
2) Senador AntOnio CúrIas (UDN)
1)

Supientes:

Díx Huit Rosado
Al'gemiro de Fíguell"f'ldo

Supléntes

1)

CO",ISSAO DE SEGURANÇA
NACIONAL:

Senador Daniel Kl'leger (UDN)

2) Senador João Agripino (UDN)
3) Senador Eurjco Rezende (UDN)

Titulares:

Antônio Jucá
COI\Uc,SAO DE REDAÇAO
rUlllares

1)

Titulares;

Titulares:
Eugênio Barros
José Feliciano
Suplentes;
1. Attilio :rontãna

lDDN)

Dix Huit Rosado

4) Sell<ldor Eurico Rezende (UDN)

Suplentes

COMISS~~riiioRRii,I,AÇOES

Titulares
Pl'ssôa de Queiro~
Vivaldo, Lima,
Oscar Passos
·SupZ 9r..les

An t.ônio Jucá
Al'gemiro de Figueiredo
Mello Braga
COMIS~oÃO

1)
2)
3)
4)

Milt.on Campos (UDNJ
Aloy.sio de Carvalho ~PL)
João Agripino (UDNi
AdOlfo Franco (UDN,
COMISSAO DE E:Co"NOMIA;
Titulares:

2)
3)
1)

~)

Senador Adol,Jho Franco (UD~)
2/ Se.nYHIol' Lope~ da ,costà (UDN)
Suplentes;
1)

DE' SAúDE

CIVIL
Titulares
Ú1X Huit Rosado

Silvestre Pérícle:;s

Suplentes
Melo Braga

Se113dúr José Cândido (UDN)

1) Sen~dol'

Assu~npção

Suptf....ntes:
Sellador Antônio C(-ulos (UDN)
2) Senador Eurico ReZende (UDN)

1)

2-) Senador João Agripino (UDN)
3) Senador Mem de Sá CPL)
4) Senador ,Adolpho Franco (UDN)

1)

Senador Eurico Rezende (UDN)
Senador Antônio Carlos (UDN)

Suplentes

Senadot Lopes da Cost.a (UDN)
Suph.ntes:
Senador n-ineu Bornhausen
COMISSAO DE SAúDE:

Titulares:
1)

Selwdor JOsé Cândido (UDN)
Suplentes:

\

Titulare.:::
Menezes Pimentel
'WalfrE'dc CUl'~el
Suplentes:
1. Benedicto VaBada"es
2, Sigefredo Pacheco
CO;\USSAO DE FINANÇAS
Titlll-ol",~:

(UDN)

COMISSA O DE LEGISLAÇÃO
SOCIAL:

DE EDUCAÇAO E

CULTURA

I

Titulares:

D Senador Daniel Krieger (UDN)

1)
2)

I

CO;VUSSAO m; TRANSPORTES,
COMUNICAÇõES E OBRAS:

Suptenrt..-:

Ti tc:lare.s:

Padre Calazans (UD~)

1)

Senador Antônió Carlos (UDN)
2) Senador Jo~é Cândido (UDN)
3) Senador Rui Palmeira (T)DN)'
4) Senador Padre :'fllazal1.5 \ t'DN)

COMIc,SA.O 'DE TRANSPORTES,
COMUNICAÇOES E OBRAS
PUBLICAS

CO~ISSAO

2) Senador Milton cam~-o~' (UDN)

Titulares;

Juçt{

f!.

Titl:llal'e.s;

1)

COMISSAO DE SERVIÇO PÚBLICO

FEDERAL

I

~UDN)

3)

COMISSÃO DE RELAÇõES
EXTERIORES:

Ro~;aã('

!

I

1)

1)

Titulares-

Antônio Jucá

Senador
Senador
Senador
Senador

2) Senador ZaCal'iaS de
(UDNJ.

Tit-u1al'es:
Jefferson de Aguiar
Antônio Balbino
Wilson' c;.onçalves:
Ruy ca.rneiro
Suplentes:
I. MenezeS Pimentel
2 Leite Neto
1 .
3. J{}·;é Feliciano
1 4 . Filinto Müller
COMISSAO DO DISTRITO

!

Suplentes:

EdnlUQdo Le\'y

2. Benedit"!'u vallàdares

COMISSAO DE CONSTT'TITTr!AO E
JUSTIÇA

I!.

1)
2)

3) Senador Irineu Bornhausen

Titulares
Bezerra Neto

COMIS-PO DE AGRICULTOR'"

I

2)

1) Senador Daniel Krieger iUDN)
2) Senador Mero de Sá (PL)

52Y

Titulares:
Senado!, Irineu Bornhausen
Pedro
Ludc'IiCc..
Sen2dol' :úlcarias de AsSUillJção
Filinto MüJer
Suplentes:
~
I
Senaáol' Adolpho Franco
Suplentes:
Senado!' Eurico Rezende
José Feliciono
2. Walfredo Gmgel
c'Ol\HSSÃO DE SERVIÇO
I
FUBLICO:
CO;\:USSAO DE ECON(JMIA
TitUlares:
Titulares:
Senador Antônio, Carlôs (UDN)
Leite Ne~t) •
Senador Padre Calazans (UO};)
Attllio Fontana..
Senuuor Aloysio de Carv.alho (PL)
José Felieiano
Suplentes:
, Sup'entes!
Senador Mem de Sá (pI.,)
t
Jeftel'sc-n de A ,,;uiar
Senador Eunco Rezende
Senador DanÍ:;l Krieger (UD~j
~' Si~efredn pacheCQ
COMISSÃO DE RED.\ÇAO:
. SelJast':. v Arcl1el'

COMISSÃO DE FIN ANÇAS:

Ennlrio de Morais

Antônio

COlVUSSAO DE POLIGONf,)S DAS
S;;CAS:

COMISSÃO O'" CONSTITUIÇÃO E

Supl?!1.es

Dix Huit

Março de 1964

*

O.:,;{'ar Passos

Pe..~sôa
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Senador_ !·opes da Costa (UDN)
Senado F~del'al, ,el? 13 de março "tlf:
1964. - Joao AgripinO Líder da Mi.
uorja.
<
1)

J

Vlctorino Fl'eire
Lobão da SilveIra.
Síg'Bfredo PacheC'-o

Wilson GonçaiTes
Leite Net·o
Suplêntes:
1 Atilio FcnW:<l1a.
2 ,JOSé GUioma.rd
3 Eugênio Barros
4, Menezes Pimer,te1
5. Pedro Ludov:co
COMISSÃO DE [,EGlSLAÇAU
SOCIAL

Titulares:

Carneiro
Walt'redo GUt2:e!
Jefferson de Agllia.
,~ Pre,sidê~ncia ~oma conhecilllent:.o
Suolentes:
COMISSA O D Ee,EGURANÇA
das md'caçl.,es' feItas,
NACIONAL
COMrSSAO DE AGRICULTURA:
Pl:ocedet'á conforme lhe dl?tcl'mjna o I, Leite Neto'
'
\, José Ou;'")mal rJ
Re'"nmento Interno.
Titulares
'Tiiulares:
~, SÜ;€fredo Pacheco
Silve."tl't' Péricle
1) Senador Lopef'i da costa (UDN)
o SI:. I'RES1D~:NTE:
COMISSÃO DO POLtGONO DMil
Oscar Pa,:sCts
2) Senador Antônjo Carlo'!! (UDN)
Sôbre
a- ,\t1eSR -..comnnicução feita
Sf~CAS
SUpl~!1,f>.":
Suplentes
pelo SI', Senador F'ilinto MUeeI', LíTitulares:
l)-8'enador Danie1 KriJger íUDN)
der do PSD, que vai ser lida pejo
Jose Erm~l'i()
2) SenndOl' João Agripino (UDN)
Ruv Carneiro
SI'. 1ÇI Secretário.
f]~:l,,,:' tião ~reher
Dix Huit RO::-fldo.
E' lida a sllluinle
COMISSAO DO DISTRITO
Sq,:entes:
Atenciof:<ls 'saudações.
Bezena
PEDERAL:
COMUNICAÇAO
S:re".ado P~cheeo
Veto, Vice Lid~r do P.T.B.
2
f..fl
( Neto
Titulares:
Em 16 de março de 1964
COL\lIIS?AO
DE REDAQAO
1) Set1ador Eurico Rezende (UDN)
O SR. PRESI:OEN'rJ<::
Senhor Pl'e.3Jdente;
"
21 Sen:odor Antôl~io Carlos (UDN)
Titulares:
A Presidência tema conhecimento
Tenho p. l~c>nra dI.: cornu'::\~.tr U'V05das indicações feitas. Pl'ocederã consa E~ce!encla Que, 'le aco:'do c{Jm o
Walfl'edo :'iJn:;-el '
Suple!1~e." :
forme lhe determina o Regim'ênt-o InSebaf:tião Al'chet....
di.~posto no art. 73, § 1\1. dI}
terno. (Pt 1a)
1) Senador Zaearifls de ASSU01pçãO menta fnterno, o partido St}{"aJ DeSupientr!":
moerá tiro faz 35 seguintes l!H(iC"l\'6~
(UDN) ,
Vai ser lida lllUfI CQ!ntlnicacão do
p~r,1 08 imUlre~ Que lhe CJbf:w na'::ll. Lob8.ü j.ll Silveira
S'r. JoãO Agripino, Jider da UDN.
2) Senad(H' Lcpes_ dtt. Custa (UDN)
C.::;;.n.ssões Penn~l.l1entes!
2, Jo~é Feliciau()
Melo Braga

1) Senador Lopes da Costa (U DN)
2) Sen·::tdOl' Zacadas de Assumpção
(UDN)

O ~SH PlmSIDENTE:

Rf'gj-I

Rtl,V
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gastando, por d:.a, mru..s d~ quarenta ~qnandD para c:i vinnos COm as n3Smil crm~eil'QS! Por dia, Srs... Sena· 'I ~as f<l.lllll!-US, rumo D<!put.a.QQ." ted~1'1l1S.
dores!
Era .seu vizinho, 1\'J.(,11::;
filho.s de
Titu:a-res:
PasEando-se pelo<; ed.:fi~ios das Mi- P"01lto fizeram
c:!.mal'.G.àap,Ccm ine."nisterios. e uma tri.st.ezn;
te;n~.5e fi. lQ.ueCível com os seus. O m'ais velb..o
Brnedicto va.lladares
impressão de que -êsses Mjnist~r!.o.s teve qUe é.studar Illlm galpão. na;' Cl~
Fi1iIltO Müller
estão tot21me::1te aban.d.ona.dos, ê--.:scs dade-line. no Colégio La SUJ2e, c a
Menezes Pimentel
JCse Ql.liOmard
prédieJs ,estão ~U1 dee::ldknc~e. E .quan~ 'l"il3is: nlha nUnl dê.~ses ccl~:o.s .que
ao, atl'aido.~ peL.t abra de G.3C!ll' af!ui exü:t!am n'!que!.a oca!'oão em .que
Suplentes:
!'iriem"p.yer e Lúcio Co.sta, os vi-aj.ores :Bl'a~ma Se insta12Yu. V, :Exa.' há. de
.çôes ~x,.erjor~~,::: ~ll:úde;
chegam a Brasilia, u'Ós como que sen- ; estar )"(;col'daclo d:- Que, 1)05 COl'~'f1 Ruy carneiru
2'. Leit.e Neto
:v~~~._pr.e.s.Q.€nc:~ 1~'
,,"; limos c';;1"to acanhamento. c·rrt·"). ver- :·dores do palácio 'l'iradcnt.t's. se u;:~
V:ctorino L' ;-fl,'e
_Coml~",o.2~s de ~gll.CtU'CFUl~~ Cyn}~L\l.- gO:lha de saber que êles contemplam f!E"~urava a todos Qs parlament :rp..'3
4 ~7i1sa!l Go,.çaJ~cs
çao e Ju.:uÇ2., D.,.<:tn o e~.,T~ •. .uç~.l.~-I um" obra qUe não é c1.üdada oom Q :""'1E' BJ"a<:jl;a teria Um "\·.'n",., .<0_, <'"'
la - SPC1'aI e S 'rvlço PubliCO C ' v I l . . . .
1'0.'
v"
'"'
.......... 10<1
""
c1
À.at nc
,
.
e:oml sem prrcedQ.lltes em todo o
CO!VIrSSAO DE SAÚDE
a udaç-E's _. Fi..Únt~ carinho mere c1.o,.
31""lt r l~d
PS~ " ,
FaHmu ap(lrtamentos qUe almgllem '11und.o. seria objeto de ltmu ('}{p;:>~:.t'iiulares:
1t e",
I
elO.
OS funcicnários. a populaçãO que ~ncia c:entifica de en.·'.!!o. Todo.~ púSigefredo Pacheco
O Sn. PRE:SlDE!\'TE:.
cresçe. que al..un~~ta. Exi:':t~nl n.lesmo fde~'ian"l
trallquiU7i>r-se.
PO:'q·.le ai.,
Pedr{1 Ludovica
A Pl'€sidênçia tDma conh.-:cimento ta'Velas el1~ Bras~11~: Tudo, l.~to e· ver- i ;-::"Wl1cas, me:mo c?m a perO!l. ~le
Suplent.es
àa t:omunicaçá-o feita, para toeI.os 03' dade. Ma.,. ~o ~1H:; ~.e le~Iam.ar;nos i ~.mpQ c.au.saaa p.e,a
tl'r..]Sff'T~.nc,~,
1. \Valfredo GnT2:el
-EEUS fin"L r-eg"!mentuis. e detHU1mn R. "'J.ffia ,nova LG.::,felt.>fl •. l8. da Cap.tul. lU l'1m ganhar m·mto .na ~xprr)~nrJa
2 Eng'3oio Ban'os
pubUea~"2o do -€xp~diente lido.
devcnamo: unll
as nQ.S.~as forç~s :do. contato C(l:11 um novo tipo 1'1'" e"C011If:SÃO DE SERVIÇo púBLH.':O
De aeôl'Clo celU (} disJJ'Q~t.o .n~ ar- p.ara cOl1tmuar~o.,> fi obra. para ex:--, (!Oli!. !'.1-eu sen.ador. meu .:unlf~o e
CIVIL
tigo 4:07, ~ L°, C.',1 Reg·'lllel".to Interno, ?"lrmos dos .P?deres comp-et.entes cm- velho companl!!:>~ro de . lutas,
cnja
Titulares:
ücam,f.ôbre ~ me~a, durante o prazo da~os~espec13.~s ~G;'l) Brasi~:a, .:. ~
lat~Jaçãú tantp se ident1fi?a COm a
Leite Neto
de tl'es se.sso~.s, fi (;on1eçul' de ama·
Entao. os .bllhoe" que .f.o.am_ ::.M;OS !tml1ha, da mmha p!irte cal num c·(mJefferson de Aguiar
nhã, par.;).· consulta .d03 81'S, SenadQ- lla CQl1str:uç-ao <fe ,BraSlha nuo tem It../) do vi{!ário terrível. Tive.. 8 .exemJ'es ,e evmtual apl'.€<:entaçt"lo de emen- qmllquer lm~Ol'!ancla? Que represen~ IPlo de 90r~ do.<; deput.adc-<: fOO('!'!'l.iS,
... Suplente::
das. CS projet·c.<; de R::.:;olucão 1}9 2. tam êsses bllhol'..s? Suor, sofnmento, \com m.fllO!'- d.e seis ffif'Se.s de Bl'fl<:ib..
d.e- 1964. de autoria do Sr'.' Senzdor trabalho: lágrimas ~o povo "br~iM>irO'lde . tran~f.erii tôda. minh".a f~milia
1, Victo:ino Freire
Vasconcelos Torrps. e n Ç 3 dr 1!J.64, de que aceIt.ou. o .sofnmento e nau ~.d: ,.o:1ra fi terra qUe ~!)te~ 1)$l1)ita'l.',a. V.
2 Sigefre<io PachPCo
iníc-iativa 'do Sr. Senador f!.linto Mü!- mite 9u.e és.s-e .sofrimento tenha sido i.Exa, conhece as e;:;tatiM;ca..s QUf' ~s
C011JSSAO DF SEGURA..""\ÇA
lE'.f que jo.t.r.o.duzem a:íel'açoes no Re- em vao,
ltão ai. V: Ex3. foi f:)·m.e, foi nl-oNACIONAL
-gim~nto I~tern~.
"
Pràticamente, Sr. Pres:qente, o que jneiro, pôde suportar. Re_<:pelt.o. n"_ste
Titulare,,:
Ha Graaores. 111.SC!lto;"
repre.sentari-a o funcio~amenlo do línstante, as pala nas ~ue
pl'off'r~,
JD<;é GUiomard
. ~E'm .a paJfl.V1 a () nQb. e Sen,.dor Au~ Cou.:.re,.'iSO Nacional .seis meses em pO"que. num exame m"1U" :prefl:.D.do.
V;ctorino Freire
:f'.JO V:..ana.
Bra:í1ia e .<;.eis meses noutra qualquer li'": Ex" .. l.l'io Ul",,:~encontl'Bl"~ como mio SR. }\Uft.F.I,IO VIANA:
porção do t-errHór.io llacÍ-on.a.l? Mais n1!go -de Brasília.
P~l'~",ú~~nlmf:nfe.
Suplentes:
(Sem 1'evisüo do orador) _ Senhor Bofliimento pa.ra
o
pOi'.o bt'a.sileiro. ~, Exa. tendo rt'?t'Pt.n·l(J,~de "par;;
1. Ruy carneiro
-P~esidente te 81'S Senador-es Erasilia centenas de funcioná.rios, rl-::''Ienas de ,Isto, v€:-â Que.9. atltlld~ o~.~ toma r
2. Attilio F-ont.anl1
sendo consU:'uída como 'ponlo de' I?al'lamentare.s qu~ .sairiam d.e Bra.sí~ jnma .atItude dIgna de l'E';<:pe.:.to ....
CO \!ISSAO DE TIUê'lSPORTES, "I integr.ação naCi011a1. E' a oc.up:ação h.s __ ~al"a. un: a espC'cle. de capital P.r0~· O SR. AURÉLIO VIANA - Cla.r.o~
CO~,·iUNICACO:fS E OBRAS
.definitiva do grande vazio brasileiro. Vlsona, Ce.p;tal de selS meses, Capltal ~. O 81' Vasconcelos Torres
PúBLICAS
.de um im.enso espaC}a L-erl'itorial qua- de ,!m ~o. E,sse deslocame-nto .dos face à real'dade. Com rf'lac5q à pro.se t()talmen~ perãido para a civ~li- !ur;cl~?án?l~ _ e
dos ,p~rI~menta1'(~s tiição tomada pOr. mim -.e POl' ont::-os
Tit uhn es: .
zação, De Brasilia. partem rodoVl3s CUS~ll.a b •. üoes de cruzeIros a.o pO\O t'Senado!'es, já na ultima ~e5.S1íQ -rál'jc,~
Eugênio Banas
cortü::.do flol'csla.s, varando rios, in- \. ~r~llell'O." E, no lugar para .onde fô~~ nobres colega,.,:;
me
p('l"{tllntan~'!n
Wilson Gonçalves
terll.gslldo o Bl'll$il em tôdas as suas semos., tel;;t. o E':itado de con.sLrmf Quando eu promoveria a reunlilo para
direç.óe::;.
epart.'l:nent<k; -;. porque todos Mber,n tratar .do assunto, pOl'q1..Ie
qUf'riam
Suplente~:
Com a mud(1nt.~a da. Capital verifi- Qu-e h,~ um ~eJtC2t de cêr.ca ~e dOI~ votar fS'roràvelmente à fe..w (lo fU!11 .Jefferson de Agu.i:l.r
~ou-se '..un SlU"to d.e progresso, nas lJU t!,e" mllhoes _de . ~0..bltaçoes nd cionamento temporário do sr·n2óo na
2. ,TeM Guicll1"ard
regiões limit.rof.es, Qu-e llingllem de BraSIl '""7 o~. enÜio.. !nam.a.<;, Com ?S ex-Capltal da República. S
EX1'1.<:..
At.ell('i05a_~ saud.ações, Filinlo l11illler
boa fê ignora. Vilas surgira.ll.l como nossos f.lhO_;, .ser hospede;> de hO~lS, até se entu.'3iasmat'am . .seg1.l!ldfl O'1"1'"i.
Líder do PSD.
.
poJ' encanto, VeU1QS municicIG.') em E~ Q,ue cOleglps estudar.am no~sas Prptehào, ns p"jmelra
reU'1f~'o d::l
O 8R. PRES '1DENTE:
deeadência recuperaram-se, dese..'1vol~ cr]a~.ça~ no :a.-e~"t'!ll cnnstantt:, gas.. Mesa Diretora, inda~ar a re<:peito dlU
.
A Presidência tom:'\. ccnhedmento vem-s-e' o pOYO do Planalto tomou tanQ'o __~ fol. tnn.a..5. quanrlo o pau; ela- ·m{)v.i~ncias toma"f.I.a6:
da. sua própría fôrça; ma por sl'~t1r\:'Ul~a? !!:. seria a pl'Ova . NO"sO ellllnenle I' "S"oc"e,01'","o ,a'
df'-S inciicaçó::s feitas. Prcce-derli con- conscíê;cia
"
_
,,""
d
.
concreta de que nos .nfio oonfia- I . "
•
P('forme ihe dftennina o Re:simento In- müha.re;,
blafi.lelfos c'eslocumm-se,
mos
falo
. ,dlU
até providenCli!g
ao Es· .... do '!>,:"al('"
. de
~
T n
<
em I e<:e
eUl nos
t
,......
~.
•
tem-o. A matéria VaI à p-t.blicac:l.-o.
com t?'u!nGo uma no\:a lVIlZ 9ao ; o mesmos,
...
<'Ia..<; Fôrças Armadas no sentido ce
O Sr. 19 Secretário irá procedel' à Bl'astl tOl'nou-.s,e tnals~onhecldo no
S
Pr.sl"d
t
"
"
.
.
.que
determine
o
csva7ian'e!lto
""O
po,
""
"["
f
r . " en e, para S!lll' S1ll!' d-efl.~
.
...,
...
ldtt!ra de comunicação do Sr. Srna- ex'\erlOr,
capl
a tm
·ral'dt· os.
.
lácIO. .l\1011rOe para a pcr~pe~~iv'"
l'!<,
T '
a ~ aisB oram
Ui
o· UI·t"wame u! e.' p orque para • aqu.I~ Vle..
.
c.
•
U-ol" Fllinto Müller,
~lnou-.se: ~s.m. ras a. um <:0 IV Imos em caráter definitivo. Ma~, ara fu~c.l~namento do Sel~aào
naQ'Jelf'
d
...
desenvolvImento
e.
de
progre.so.
....ã~
d
i
d'
'd
~
!
\
'
P
edlfImo
de
tank1..<::.
t.radlcõ€>'s
Sei
qUf'
É t:da. a seg uin te:
O ~onho do nossos antepassados......-...v e xar
uu a,;::. n ...o a.efendo a V Ex
.
t
"
" •
S h
•.
tese de qUe deveríamos so? que pre'
a. esta cer o, M pelnVT<lS .oue
C01'lUNICACAo
l~allzon-.se.
OI ar-se para Braslha, \ t f'
d "
"fI'·
proferiu n~r. se dirigem diretamente
"ffil"tanJ'
Iron"le"I".o
fi
111
ex
o
asse.
elxal'
Bras
la
o
rsl'ande
,
'
,
..
l: .
~-a as suas
1 ~'.a - entrepo<::.lo por onde cixclllarn. para as n mIUl. ma::; como assumi UIDn atitll~
Em 16 de março a.e 1:.34.
1alS,
.s.erIll
UnI
absurdo.
Por
onde
e"'
d',!
I
d
'
\
'
.
de
e
qu,ge
lima
res"1"\rln~abl"!I"dado
J p
Smhor Pre.sidente,
. l'
. h
1 r glO~S
., an es c:, e p-alS as 1'l....... ,
". H.~
Tenho fl. honni de comulliC3l' a V<>s- Pdas.,>~ yj.ma _lOCOVdlU, camm o nhaãL.Uffl quez,as proO'lIzidas no Sul no' Cenll"O sejava pedir~)hé encare com Tffilj,,~
um'
.',
~
. - t
"
$a Excelência, à vista d'} d1sp.x"tó nos d e Cl"!,']'taIwçaoto e E e proO"1'es~o
~A., '" ..1~_: b
b
no Leste e, daqui a pouco, no Nol'- mo eSSE' mOVl~en o qu~ !'urglU o.no1'"'
arts. 3S e 5.8, plll'$gr.r..H Ú.i-·~co 00 Be- espel I?e....'1 . m l<V.no W1.:-~ o~ as deste,
f.unamf'nte. nObre
SenaQor. fa1arl'i
.
~ô\.)TE' Bra<::.í1ia e ent;;,o ~e f Ar Q es..~
i!ime,1to Interno. Qt'l;'. de'Vf'udo ausen- de gasoIll1.lJ. surgell1 povOOdo,~. g de
O SR, VAS'CONCELOS T?R.RES darei a ~ào à p<.o.al~~tó"i:J. Np.s;rlar-me da Cap.":.d.l da R'1pútli.:-a por ve!'~se a alf"gria. a satisfação (laquemais de trinta dlilS. srrei B1JC'iutuído, los populações que passaram a en~ - V. Exa. me." concede um ,:"p3.rt~? oportunidade citarei a V Exa tõ,
l1ü exercício da lidc-:--anl'a. ão Part·ido c~rar o f~turo sob o prisma da c~m~ nã~ S~nad~~RELrO VIANA - POIS f dos RS repal'ticões que ;.e tranf.eri.
Social Demcc"ãti:{" .('.'lHl..'1te ês.se pe- fIanç!'-. E bem verdade que mUltas
' 8
.
raro: declararei oue, no ?no n'1ssado
riodo, pelo. Sr, '3e'lador Wilson Gon- daqueles .qUê tanto lutaram. que. tanO Sr. Va.scol1celos Torres _ Enten- I nu'ct.a foi construico pnl Br?o.<:Hia: di.
cl'ves,
~
to ~ugnaram psm a trans~ereneI(l da do que a irreverSibilidade dá. locali- rei que, na part.e referente fi sal1àe,
- Atenciosas ,saudaçõe-s.
Füinto Caplt.al p~a o Planalto gOlano, C01!10 zação ::Ia ca.pital é indiscutível. Não há o quadro tétrico, terrível !mures.
Miíller.
que esqueceram Os se.Us comprom!s- podt' ser objeto p.e polêmica, Toda~ siomlnte de
criança:; desid"'Dt.,àa~
;:!s" "Valtarllm, abandonaram ti nova vía, quando - 'digamos assim _ to~ que morrem sem receber ·0 trlltam€'no SI!. PIlESlDENTE:
Se p01'VentlirA se CODA Presi.dêneia toma conhecimento ...,apItaI. C01l10 Que Il;egando a obra mei uma posiçãó, reconhecendo que t.o adequd"o
Que tent~ram constrUlr p~ra o bf'm o Ctlllg1'eSSfl com seu funcionamento s~gutr que Brasília se comollêlE'. fida c')nlUnrcacão feita.
O SI'. Senador Wilson GonçalVES as- do ,!31~asll e o des~nYolvlmento da. aqui, na nOVa Ca.pital, tem-se apar_ caTeI muit.o satisfeHo: mas. <;p nãn
sti:mü·ê.l o exercido da liderança do PátHa.
tado do povo. telu-se e.waziado. não .se consol'ciar. eu mesmo pedirei a
Partido Social Democrát.ico durnnte
Não est.udo Brasília. nos seus ~ edl... tem tido a acústica ilecesf':á.ria pa.ra V. Exa, qUe apóie e.<:sa tes.e· pol<: sei
a BU.",t'ncia do sr. Sen.r...d()I' ~i1into !Í(',.io..<; mal consLl'uídos, a!gUllS dos a.. SUa atuação dentro do tl'lmônio da 'sua correção.. êa l'1ua di~nid.a.de,
Müller,
Quais nfio mal;; exiswm, desagrega- que constitui a no.ssa vida político- do sua ln-deDendên~a e da n12nelr~
O €'x}:::,oiente vai à publicacão.
dos. arrebentados, desabitados. por .rudminist;ralJi.v a , Ou seja, Legts.llltivo, como V. Ex.a. éo!'tllma f'nC'arar ns
O Sr. 1{1 Se-cretáil<J l!'á 'proceder li falta. de planejamenf.o e até de ho- Judíclã.rio e Executivo; QuandO me quc-.c;tõe.s. F'C.larcl sôbrt> tudo 1s..0;0
lei"Jl'::t de com.1micaç.ão do Lfdel' do nestidt"lde na. sua edificação.
Aqul ma.nifest.ei fRvoràvelmente' ao exame oportun~n1f'nte. nJiQ. imn('d:n~{) o di.<;Partion Socin! Democr iHc-o.
tr..esmo temos funci<Jnários que eon~ de uma "te.,,>e que, aliás, é co:nsagl"R- Cln\~o df! V. E'xa.. ou entãf) em
E' lidl1 n s€'gu~nte:
I tinuam habHe.?ldo quartos de hotéis, da. nas leis que regem o nosfio
apart-t"#<:. ~ V. E:!n. o nermittr.
pC'-(Jue Os. a!3artame}ltos onde mora.. clonsmento de Poder LegislatIvo. de . O SR. AURl!:LIO VIANA - Qunn··
COMUNICAÇAO
~ J'9Jn e:..tAo tEndidos, não oferecem se .. longe pensei, sequer, meu eminente, Ida V. Exa. apart!,j~ e ('{Iliclui da.
!Q.n 16 de ma:Ç'Õ de 191)4.
1gUra;~r.llo. Apresento me:::mo o ca!'O d~ culto coIegn, na transfel'éncia da Ca- maneira COmo concluIu - "!'!"e ~rll.~
S<::nhor PrE:sidente.
uma lamt1in de funeJonArin do S~- pita), V. Exa.. hâ de estar lembrndo, ~íJi.a Sp consoildar" - V F"-{a. shsnT~!11:o f\ honrn de counll~br 1ft Vr",,- nado, ['A)m cuia manntf'ndil') num porQtle f7;}!n ernoçâo os guardo da-Ictona l\ t.e~€; ln~o. t.em dúyldA.S, Logo
SI E",,~el(·ncta que, de aoorc1.o com, !) I hotel dt'sta Capital, a Nação f'.BtA! qu.ele.s di9.3 pioneIros
dA Dl'-aai11a, não há uma. certeza.
" COMIESAO DE RELAÇOES
EXTERIOREQ

'Critério previsto no art. 72 do Regimputo illtento .e ent.endimf:utos Entre os Líderes. deverão caber ao 'P.ar,tido Secíal DemQcráticcx na se"são
leglslativ.à O'Ill em iniclo, as s~uintes funções de <iireçâo. nas Com:s&ões
Permanentes:
presidência"'>
Ccmis5ôes de Economia. Educa.-ção
-e Cultura, pojgono ds'S Sê.cas, Re1a-
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mos, e~ até a e'Vnloração de p!'ofe.- O SR. AUR.l!:ltIO VIA.."IA - J,J ~~
7'ôrres
- con~
Não c.zts que,
~......~
.~ 1 sa b e d".. e"'.m'
O Sr, Va~concelos TO/Trs - Exa~! O ."5r va.sccncc:cs
-,-l.
_
Gov:3rno
cItadas, apl'e~eutavaIll o Exce!enc!lo
~~ a que €.,
.• -'ctl',
io Tenho dúv;da,s qU:lDto A c!)u'oli- prec.sJ..p"~"r ",vo,que o
.o.tlSil num r.~mo de pragl'es.so lnto!l- en.xe nós· ambos.
j
d~ ''''0 de I3"ae-1Ua~
\ uml!l. la, ... ~rt... d{)l'.
~
,,~do desde que a Capltal vIesse ;r.:.ra O Sr. Vasconcc;os Torres - E' tJ!(!\
<. Õ SR. t'ur:súro VIANA O que
O SR. AU::lELIO.. 'VIANNA - NãO; 0- Planalto. Apontou-~e. até. l) ponto 110nra para mim. Graças a IJ2u_', , ./
V E-~ h!Í fl"> 'v2-:if:C:Jr ê q1.!.e, tôd:l\ O Sr. V:JJc-::mce!o~ Tót'TCS -, O Exe- ~po~ráfico onne de'rer.:.a. ser COl!.!tfUl.
'o SR. AURE:LIO VIANA _ :"'~C'U 1
vé:! ~'1.' !"~_ 23. ;n-::)\ II1':.m'C3 5l.P·}em, há cut~ ...o es~á Dj, Guan:l..b:1.ra, aind~.
...3..
d-afendendo uma. tese, como l'E3;V ~t))
U1n2. ..;JT);~.?,=.10 em Brasllia\ "::te
O SR AURELIO. VIANNA ~r_,g.. ~evemo~ lut8.r para. tt c~n!Ir .. qualquel' \.l1r..a _ mesmo que ~2-j1.!'
'V~" a I'~.~'::l'LO, Os B.meo.,> re.la~m~ O E.'\;,~~utivo cont1:1Ua. lã. e cá.
mt!-!>'ao o.a qaplta!, a !lD! 4e qtle nao a.bsurda _ de(iendida patO outros;,· n-,1 O s~ va~C"'l1lcelos Tôrrcs - Mais ~eJumos nGlcúlanzados IOrrt d~ P'als! panheltos, oU qu.aI~,uel' outro e:(,!Ll.-;n ..~
re O S
Jos'; F~l"cwno - :g' ver· lt,
..
Sou dos que acredItem que, no rua to. porque creio que Demoera,::,.I, * 0I
~
r.
~
I a
""''''à em que o Congresso re.s.o-~vesse sair
~
f to
o"a::-,
~! O 'SR. AURELI,o V1ANA _;:-" Ide Brasflla, o povo brasIleiro levtW.. isto, é dlálcbl'o(). Nao me a as
a ilflO
1ü
o. E::t. A?R?L
VIA~A .• -. <>~ at:! d~nt'·o d.o esp1.1'1to .da 1.es.~ du V, tar.se-.a contra o Congresso,
ser pela "louência ê.o processo demo· \
comerCIo ~e!1~e lIT::~dlat:ml~nte cs ~~ Exa se", :r.fSes IA. s'=!S me~es cá..
Já. se trabalha tanto conr,ra. no.s, crático Todos sabBm disto,
:,~,)
fl'?-xns e a pc.pular"Ro err~*menta -~,
O Sr, VasC'Ol1celos Tones - A teSf; c-on?'J'ess;stas e por V1a de con.seq~én pergunto quem está a f~vor do al:~-)
N~n'2U, ~m se ~qutVQcrle: nos somos ta~ não é pro'P'"1amente minha,'
1>,;:.(1,= contra 'o •congresso! Ima.gl11e.~e quilamento da democracIa no BraSIl, I
charbs - nos, m.embl'o.; do C:ougresO SR. AURELIO VIANA - OS o povo brasileiro souber que i:Jllhbe~ pois a minta pusiçã,o é definida t de-.
Se N~~~hmal ~ de j:respol1SáV~l:, p.Ql'~ jc·rna's notic:~aram.'.
,.
. . . de crUzeirOs seriam gastos oonl traru .. [initi\'a~ é clara.
Que tomamos melhd:\ ô::3S ~al~ 1m.
O Sr. Vasconcelos Torres ,- Anrnl- porte com moradias que fica,l'!am va.
O 8t, José FeUciano _ Permite
port.a:1~e.'i. das mais imJ;lres5W!1::mtes, to que a tese encont:-ou em mim re· âa.s durant-e alguns meses, à. espera V. Ex,1!- um aparte? _ \ASSeníintc'I~{)
imp·Em:Jà?,ll1€'nte. E' o que se~ p~o· c~ptlvidade, Quanto ao Poder Judiciá· de que os, seus ocupantes voltassem <tI) orador) _ Nobre Se.nadQr, pelO.
cl:J.ma nOl' tôda a parte, em wn~ 05 rio, () índice ãe produtividade fOi nos meses segUintes!
ImagtntHSe o que temos lido nos jornMs e pelo Que.
lU.1are-::--.'
grande, Mas o Judicjár:o não tem as que aconte~erH\- neste Poaís! A:crediY,) ouvimos em aparte do nobre Sen?do-r
J t'
t b Ih
tanto' peculiaridades do Poder Legi.'ilatlvo: que os maIores revoltados serlam o.s Vasoonc~los Torres, os dois moL1U(\$
Nunca a ,. ~t.~ ;:ça. Q:'fi !l.
b~'· o Jud~ciál'io não é povo _ é cupuln habitantes da próplia. Guanabara,
aprfsentados inicialmente foram:" 1.v)j'
ccmo E'lU :s.~a.::.I.l;~~ Uffil e. ,_~~~ te Cultural, São Eábios em todos. OS ra. _Sou daque-les qu~ aalUltem as crI.
i
Senadcl', ". ~ta.a::>LJ:'.a. das. deClSO:;....... d{) I os do Direao' Direito Constituclo- t!cas que alguns Jorno.is !ezem ao falta. d·e contato com o eleitorado,
S}.Ypl'em,::+ Tn\:)unnl ~ede.!~l, e~n
m I, Dire;'to ·",A·dmilliSt.~u:VO Dirtd.o Congresso, até no. sentido, de ?~S te.. com o povo; 29) o slst.ema eduf;àCio-,
Rll1a. sente uma adn1tr3çac e 1.nta. sa- na "I
. 'h' ens
"Je poderiam var a. Wll trabaLho ma:s eflClente na! deficient.e em Brasília. Sôl;)~e o
tl~fn.Ç5.D profund-a·, Corno () Su,?"!.'emQ -rle~clon~ao n~m no ~awnas e na Aceitemos o desafio QLle nos lançam primeiro, acreditamos que, sendo €'SS3I
Tribun31 Feder.al. v~m ttab?tlhando:· rtlla do Bananal Quanto mais t.ran- o Executivo.,.às vezes; as impren.s.aa t.e.se válida a Ca.pital teria que fkaJ.'\j
CDmo vem. dec d:ndo ~s causas ali q'uilidadc pa.rB a' Judiciário, melhor. falada e e.scnta., outras vezes para um certo tempo em cada uma das ,;ft...
3:prl:'~entada.l::
O QR AUFtEL -O V!ANA _ E real1zarz,nas a.s grandes obras de re. pit.a1s bratSileiras pois, do coótrá!'!o,
....:
•
.
J.
• •
formas infra.estruturals c estl1.tt-Ural.s. não .teríamos cont,ato COIr. todo o r,ovo
Nobr{' 'S;:;n::100r. o p:'ooe.~o de reno~
quanto mSlg intl'anqUlbdade. pa~a :\.ias não PO.:--.sO aceital' a. tese de que. do Bril.'iil', I"llUt!lto ao BegundQ _ c Si 5-',
vação. no campo educatlvo,
já se n6s _melhür .. '. : quanto a aprox!- foi a mudança da Capital para Em..
~
eStá fazendo sentir, nas dias ntuaüi. m!'..ç-ao do JA?;glsla.t.lvo (!om.o povo, me- silie. que desmoralizou a De-.uocraem tellla educacional - que os argunle'.t-4 1
ptl.:'Que o po-vo de Brn.sflia. arregl. lhor. BrasílIa nan t.em t do acústica brasi!eira. as illst.itu:.çõoo denwcrá.tl- too sáo de 1960, quando, em .1964, ~
ffiento'h'1e e - eonvém p1'Oc:ame-se neceGSál'ja, no que t.ange ao PodeI' c.a.s.
das M escola.s cst.ã.o funcionando, até
_ ÜS gl'UpCS humanOs mais ollsadoo Legislativo.'
_
Ninguém mais da que eu gostarta as de nível superior.
l
do vais aqui see ncont.mm.
Quem
O SR. AURSLIO VIANNA- - TaO SR. Atí'R'SLIO VIANA; - Nac de morar no Rio de Janeiro peIlDA..
em:gra geralmente é o e1emento de era esta .a. teze que defendIam, com nentemente. Sou homem de .iln,;llcat-o guati..nga. floresceI E' uma. ma·ravtlh4'
f!!,j:!:1de co!'ugem. que se d'h
dei!. t:tnto entusiasmo, os muds,nCÍsta5'.
sou homem. de reuniões estudant18: aquela cidade saltéliter A inif'intJv~
n:"vêl.mente em p;qgas ou em reglõe.s
O Sr. Vasc01lcelo Tôrres - Não rou homem de luta! Não tenho m~D.! Jpartiaular es~ fazlmda verdadeiro
e.~t.1'811has, para ali constitu:r o seu fui mudanc:sta;
. para OCUpaI' rádio porque lll.Tl,guem, milagre, conjugada. cem a 1n:ciatjvll
nó·m lar;
O 'SR.· AURELIO VIANA - Eu .Hem meus,amigos, me oferece estação do Poder Público; a Cidade L1.vrf~. o
tamoem não:
~e rádiO, no RiO, de· Janei.."Ó, para ta.. Núcleo Bandeirante _ a cidade !ler...
.rá dec1a.rí'i flue há dt!rtciêndM em
Cr~lo- que as duas vozes que se le~
a? }?Ovo. ~inda ·se sabe da' minha nardo Sa.y;1o _ revigoTQ..il.& e cr~'S':-9;;
Bra~ilil1.. que há. injuftico::".s e:n B!'flSi- va.ntaram no CcD :reSSQ Nc..cional. eXlStênc r8, aqw, graça:s a~ jornalistaa há um movImentO irreversive1 prxes ..
l.ia. com () f'm todo· o Busil; jã. de· n:x:lindo p.!'udência, lOTam a de Sérgio Que traIl:S~item not.1cIa.S sobre as rol... ,'ittndO~B 1lll' o Gama. toma. forma
c!arei que Bra.silia. não vem sendo tvfazfllhães e n q'le lhes fala. Preciso n?as atlv~diJ.~es, dando .a. i~~erpreta.. quem~, hÔje, Brazlândia. . e a viu.
tratnd'l. co UV}> cuidados (fue merce· declara.r isto.
ç,a-a que ae.seJa..;n,', e aO notICIário da
t
dê' h.t tr1;;
i
ria" c.omo Canital da Repübll.ca. Mas, - O Sr. vasconcellos Tôrtes _ Tl1m- Hora do Brasil • Todos sabem que em oomple a de:ca nela, ~ t:S ano,
meEmo· nl) ârnblto pstrits.mente- lE'~'.s .•bém preciso d zer.que Os mudlUlc:stas na carnpallha eleItoral houve dl.e-a ru:n sente um prazel~••• lntivo, R p!'on-rísito d.!l criM' de n""i)''lto, não lparecem na Câmara Federal e que f~ vmte e cin~ comícios .. An, se
Mas que pa,Vo maravilhoso ê êSL{I ô
os poW;Cfl,s. dirsernnl -- Os pn'1ticos 110 senndo.
eu ~su.ve.ssG no ~ RIo de Janell'O e a. b"asilelro que constrói Sem gra~.ca
I
-"
amda fosse l a . '
"
'
'.
d
l.O
;oo;f'
n<:! ....o. 0.'-1 nD1't'
1-1005 d a C'm"ra
a '"",
O SR. AUR,Et,IO VIANA - E' ou- CapWll
Dizem que houve quem. recla.mM.'!e 'a,poio. Cldndes neste descr~o:. frnc~n (li
o., polít'('I').<; do Brasil ,lua se o Cón- tta questão.
nUnh.a. a.usencia na tribuna. do grande os pés nelas .para delas naC? tlalr, .•
/rTe,<;'so nãn Et'esse vindQ pRrQ Bra
O Sr. Va.<:.conce~Oa Tôrres ~ 1\{ru; comício que lilLiruamellte se realizou E temos o direIto, nós, le-glSladores.
Filia. P () Brasil teria mel'gulh"''''~') nu- que VB..t desn.·guar nt"'-..,<:se estado de no Rio de Janeiro. Mas eu nãO fw d~ de.'l3naantar de deslnimar êsSe
ma difatd"lI'a_ Gra~ns a. Bra' ira.. B. insatisfação que ex1~te.·
convldaào a. f«larl Dizem que me POYo essa gente?
..
dt-'mDCttlcia. sobre"Iveu, Isto era O O SR, AUR'tLIO VIANA - Não criticaram parque n6,.Q fuI fazer a
Agora. mesmo 'o Presidente JJ'ia
Que o'.lvíl,emo;::, A~0l1l se muitos mu_ para mudnr a Caplte.l de Brasflia,
"campanlla dllS reformas de base" na Goulart na .sua mensagem, nos dã
darfl'll dp. I'~;n'âo, não sei ,., Mas,
O Sr, Vasc01t·celo8 T6rres - E eu
h
Capital ela nepúhlica. Mas a
I
d '~-an'"
,nou ., e t'l
'
•
e
ouvia
n"~
quel'O
isto,
Estou
le'-n>'-do
um
alllolga
•
c nn" era o Q'tL S
. ....",
va 1,'l.U
l'""'rente parla.mentar Nacloní\llit-a.
:u.e uma pa nvra e ......t' ..~. : . - '
nh:::rlq, eer"'~dQ. Br9.sn'~ sobrevveu: problema. A tese não é m'.nha, mas. ma.ndou para Ooiã.s, e Mato Gr.J.SSol
"'0 cumpr:!mento d~ssa D1agna.
Flll. n-l'e
B1"~.sma tornou-se um no Senado, passMa. ser, digam{)s as-- E se a Goiás eu tinha ido. a Ma.to
ta.refa terá de ser 11.ntPCedido por
.centr-t' d(> t'ln.-ltacão, E"Intfio- Queria- sim.' o seu conrt0!tiere, O seu autor, -GrDS.so não pude ir E que ieseJo
sensivel rnelhorsment"i> das con',roo, c;. Brasil'a como ·lm9· c1àacte mor'j aquêle que se !'e5l.'on.sab:liza por ela. tenho de -conhecer B-quele ~taãQI
dições de oferta. de habi~açõ~s
ta, cl"'-m llm po'vo que náo reIvindIca ~(ão fu!o a resporuebiUd..'\des, A· pa.ora, sr. ?resldente, ?rs. Senado.
em Brasli!a· e pela expansa.o ae
casse?'
lavra -de V. :E:xa. é um prenún,?io de re:5 não retebi até hOje, qualquer
SfUS
atua1a ~ervlÇ03 públicOS".
que out.ra.s vozes se levantal'~ no· ~tJ.'Uçúo ou reiVindIca.Ção popula~ DO
Para isso vem o Govêrno dando
Queln te't't o prlvlléglf) de assJd:r sentido d.a. ~onsoUde..<:-ão definitiva de sentido de que dave.."5emOi vo.tar,
d
àquela g-rande reunião Que se reall· BrasiUa. E não r.enho dúvida.
Exa. traI~itôriamente, para {) Rio dI} Ja.prosE...!,u!mento, Ntn il ma 01' ln"Zcm no Teatro N.~.ckm9.l. inacabado de -que a.pontado embora. pe1M jor~ netro,
tensidnde, ao programa je edifi ..
Ainda, Q1Hmdo mi1bares de fundoná- nais como inimigO de Brasilia, se leo- "Entã.o Jã. se proclama Que o Concação de re.sldên ,. as. Assim é que,
rio..'l- públIcos. autárqu~cQ.S. ali se con- vantada a. qaestão da. consolida.ção gresso, püra. iunc.lOnar,
pr~c.lSu. seI
neste momento. ;) Grupo de Tl"a..
centrn.ram: quem a.sslstiu
àqueles da' capital demonstrei que, e'Jtzirário pressionadO pelo povo?
balh() doe BrasfUs. 00 Institutos de
ô('bütes demo-cráUcos sentiu um -en. sertsu pão sou inImlgo, mas qmlg~.
Ah tal tese e3tiio proclamandO' hojel
Previdência, os Ministérios 1\1111 ..
t11"'is~mo incontido: era um povo po. porque nonhuma palavra haved. nuns Mas' não are. esta. a tese! Fala de
tru"~, :l. Unl"ersítla'de de Brasília..,
llt1zn.do Que -a,~~in1 .5e Dllo;t!:'-sta.\'a, da minha. parte no sentido do !'lncio- modo gero.l. Nem citeJ o nome do no-a Pr .. laitura e l\ Novaea.p, numa.
Q".te 3$~m reivinn1ca~Ta.· d reU.o..loj. E namenoo t.emporário do Congres:;::o em bre 'reprcsentan(;e fluminense no lfÚ..
,conjugaçáo d~ es!~rço!! flem pfequem. ouv!u, no fim da extrMl'àiná- outro lugar.
do do debatel
cedente, tem em construção nad<\
nll enn~entra{'ão. um "Voto u~nime.
O' SR. AURl1:UO VLWA -l?o com
O Sr. 'Vasconcelos Torres __ Não
menos de 9 mil .t..1idnde'3 l"esidf'u_
-nllrtiodQ. ua' alma e. d-e ,?or.açao d9,- prazer que ouço a declaraçã.o de V. €.soou tomando a. carapuça. raínbém
ciais, entre casa t "3.partanlflnquela gent.e, r"la pemHlnenc~ dn ca... Exa.
~,:llo em tese.
.
tas",
pita! ettl Brasília, em'heG-fc; de '-en...
tusi!.!.snlo.
O Sr .. ~ asconcelc$ TOrres - Mas
O SR. AUlU::LIO VIA:-;rA ....... vez por
Esta a re~posta .para a consolidn.no inStante em que V. EU. fola hA outra há movimento neste sentido.
çtto ·de Brasília.
Agc-:-a, se nós não tiVi~l'mQs; - falo realmente. inequl"lroc.as -condições pa:rn
O Sr. Vasconcelos Torres _ V. ·Ex~
O Sr. Jos~ Ermirla _ V, Exilo ale
em tese - e"pirito de sacrifi('o - . o Congresso enco.ra:r ..sêrumente a não. pode depreendet' de mlnh;.lS pa· concede um. :1parte?
n6..~ que somQS u:p.'" nrh'i.legirH~?s em poS.,<>ibi2idade do seu funcionamento .8.\'1'8.S uenhuma ilao;B.c a. respelto. V,
O SR, AURl!:l.JO VIANA _ po13
l'i?-lacão aqueles candan6QS (lue 'f.'S.. temporário no Estado da Guanabara EX6. re5Salvou ;ogo .. ,
não.
fã.:> em urt.as ddades satéUtes, em
O .::ia. AURJ!:LIO VIANA -::- o que
Fi
O Sr, José El'mirio _ V. Ex~ tem
O SR. AVR·ÊLIO VIANA q...~e
ce~.' faveles, ma~ .... e.'t;pinm ficar'em nA- ou'·L">}l..... é que o COl,o-reSSO Na~'I.o ~
.....,
""'."b
... "
d ef e
ndp'ClriQ
de Bra~flb. ê
BrnsflIn:
n6~· Que transferimos -li. Caa cional precisava Je tranqüilldade pa- certo· de que aqui -eswu
, . , ra:r,.<io. A consoUdu.ção
,
pttnl -para Bra~lis. não POdem.,Os exÍ \ra, legislar _ e d,llV(lM.s~ como exemplo ll..'1la tese sem me preocupa-f .com o UI{lll grande necessrdáde plH'a o paiS:
, Dlr sa.criffc10 de mai.:; de n·'lg1;lém. Was,h:ngt<on. a capital
~o,c; E$tado.s pcn.samen'to de V. ·Ex~, senão V~r:l,. Pr,:ci.::an:,os oom ~r~~ :.l~I!l., tr.an.s~:r.-Il·
'"
.-,:
A...
#'lue l'eSpelva~D.
'f~ ,
m:::;,<:- org"'os
~a, mc.1,lSlH'
J3:;Jl.
O povo qne'lut-ou pata n const.rtl- .U.lildcs
- o que nl.Jo.'
j OUVl amo:3 é "o!.
.
.. para
O M·
. te' dao ArtrJ
. fi de um novo ·Estado. -o poV"o da o Congresso ~aclonnl precisav9. leg1sO Sr, .-;'-a.<;cO,ncelas ToriCS. - E ql,.1.-e (CO di) Brasil,
~ .inJS, riO
.
,,"
g·f.,ns,bar.1l que l'eprr.sento, -já peditl'jW se...-n pre--.::..'ioes; o que nós cuViamas lláo é o Ir:eu! T.a.mbém t.enho cora. cuH.ura. com apenas .t'é"M!ntas Ctl.;a-..::
ah;;:nn· ve~. 9 ',\'oHa. da· C[l~tltl para l ~i&~en~ 5~~O~~rfd~e~;~~u:en~~~~::' gem de defender .~.
pré-fn.brtc~fi3 que, cUlStarlam Sf:11J> D R10 de Janel!o?,·
.
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ração, mas que, ao fim, socobraria,
Ivida
porque ninguém tira ê.sse sentido de
do povo
somos um

ciente .do que repl'esenta TI ir~l ()
pt'Ozresso e o prestigiO do pai.",
bl'asile~ro:
a implantação defimt!.V3. e '.,)c·· ..
e:, ~.1 tOfalm:nle. t. ~nsfE'ndo p •• ra te?
feita dE' 31m nüva 'cap:tal·'.
B FlllJ
E~'a r.s.s,a nunná' mtençEc
O SR. AURELIO VIANA - Pois povo que critica que náo na.<iceu paro.
O sistema de lábio:: cetnldos.
Q ....1:<0 .:HH11SLl'O aa Agncultura e já não.
Que
o Govêrno, que o Executivo,
Tenho a impressão dE" que sfto os
1\ ~ 1 d-13
p:-GV "'2ncl,1~ llt'SSe sen~!do
O Sr. JoaqUtm Parente Ql era
na pessoa do Pr€.';.dente João Gou181t,
B n"c::~'ário Q,ue o~ bra~íleiro" sai- referIr-me, nobre Senador Aurélio grupos mais roocionários dêsfe Pais em- tend...: assumido êste comp'omis':lo,
l: .. ,ú qUe uma.'regifto como esta, re
Vwna, ao, tre<:h o de seu, ?iscurso re- ,que pla!lejam o aniquilHmento das co~nlide, implante, definitiva e prele':Jda ao esquecimenro por centenas l~tado à flxaçao de Brasll1a e (Ia fun- instituições democl'ár:cas, ser\'indo-sé feIt-anlente, a nova Capital da Repú·
dó' tlOOS, não pOde \'J:t.RI à POZiçãc c on~mel1t.o do Congresso em nossa de certos inoc~\ntes ti. teis de outras blica. Então tel'â êIe os aplausos do
\
porque êsses grupos ~·J.bem que
h!:.7Jmida de a~tes. Pr.eClsamos C"ll- ~a!.~al. De quando ,em :e~ .surge~ 1áreas,
Senador pelo EStado do R o, 81' Vns~
oui,,'a" o BrasI]' p:'eclsamos traoa- u .res de um posslvel letõll~o,. ~o e~t~o p~rdendo certos privilégiQs tra- c.om:e) s Tôrres, que está à e~pera ae
. .
. z'
" ~
admIto êsses rumores Como pllhena dlClOnalS,
1hor .com laplde pelo, cresc1ml.:nc.o no de mau gôsto, pois considero defini.
O Sr. sigefredo Pc/checo - Permi- medidas concretas pa:'a co:::ol!dação da
nova Capital.
B::El1. Centr~l: pTe?lS~mOS exPlOl'~.l Uva a fixação da nossa Capital. te V. Exa. um aparte,:,
SU.3s nqu.ezas hldrauI~ca~,. m!ner~'ls, Como bem disse -V, Exa,. aí e.stá o
O SR. AUrutLIO VIANA - PoÍs
O Sr. Josaphat l\1ar:tLho - Permipz.~·a que o8sead_a em prmclplOs sa~i~o,; franco desenvolvimento das nossas não,
te V. Ex:). Um aparte?
V. Ex:,>pus~a e~ta Naç<to contar pa,ra ::t sua cidades satélites e do P19no PiJôto. 1 O Sr, Sigefredo Pacheco O SU. PRESIDENl'Et
f'U"11Cípi\\ão ec?nõmca, caI? Os Are- Aquêles- que, como eu, reside mem cit;.ou o exemplo do Partido Traba
Cl\:'S~~ d() intt!l'!cr do BraSIl.
.deste Br03sil;'l desde a sua inauguração, po- lhista da Inglaterra. De fato, é de
Lembro
ao nobre orador que seu
E"us'! Central de tamanha pUJança dem melhor verificar o seu contínuo as.sina13l: sobretudo, que não há inf 1l- tempo já está. esgotadoJ.
tracão
comunista
naquele
partiu:),
n, r 'ração ê.o territôl'io pátrio.
desenvolvimento. O qUe falta é a
o SR. AUR:tLIO VIANA
Sr.
O SR, AURÉLIO VIANA - MUito vinda definitiva do Executivo. A nem em qualquer outro. Há uma ti: ..
Presidente, V. Ex!.t me pel'm;te qlle
ti'" J:,jpcidO a V, Ex~, R.ea~ment~~, é quase tüta\idade dos Ministéri.os pel'- ferenciação absoluta entre os partI
C0'110 encaro Brasüia. sentinela avan
manecetn no Rlo de Janeiro, quando I doo Tl'·a.balhista, Conservador e Co' conceda o aparte ao nobre Senador
munista. Na lngla,tera jamai..s se faz Josaphat Marinho?
C:.:ijfl g'ua,rda da unidade pátria. F'Ji l1{t vel'dade deviam funcionar noa. nosco:;.c;+ruída por vOntade do povo brrtsL Bn Capital. Out.ro aspecto que dese- greve pol1tica; ela só é feIta para deo SR. FRESIDE~Ti·;:
le·To. p:olo consenso unãnime das gen- jo menc'onar é o Relat;vo ao fun~ fender intel'êsses. Aliás, os t:abalh.adores
da
Ingfaterra
deram
um.
exem~
TEm
um Íninuto V. Ex:)..
t.f''1 P:'c,ietotl o I)OSW Pa.is no ~xte- c!onamento do Congresso em B;·asípIo ao mundD, na epoca do rac.o~a
O SI', Josuphat Mannlw _ Não po!"!{)l'. Ouvi em Mo:::cou, na Alemanha lia. Se fizermos. um cômputo entre o
O::-i1emn\ na Oriental ,em Pfl,rls em indice de produtividade' das dUM mento, no após g~err~, quand:) U'l'. :;.,n nho Em dÚVida o compromisso do Sr
toda parte: "Con10 vocês construi- Casas do cong~~sso no, ~io de Janei- te. ~ez, an,,03, na~ flze:'~m q~al?;~~~r Pl'es_deme da RepÚbjiCa, al~i.tnclad~
!"f~m \'ocê.~. lpresentu{h,""
como sub- 1:0 e en: BraSI~9.. Vel'lflCflr~mos que relvm,dlc.açao .'salallal. p~lq\le '11~ ,.l.n na .'vlensagem, sóol'e a consOl.dU(,'RO da
d:':):onvolyjdo5, uma nova capital em este aqUl tem SIdo bem ma~or.
co~~nbUlr pala o 6oergu,mento do) seu C(!p.tul da. República, mas dcredno
p'ena selvu? Voces são um povo adO SR. AUR~LIO VIANA - p,ag' SR AUR"€LIO VIANA _ Mas que, a esta altura, funciona.ndo a Cam;'âv,,·I·~
• Agradeço o aparte de V. Exa, Eu
.
.
,
'".
de) .pItal desue 1960 em Braal.a, tempo é
.. .....
soube, nobre Senador, que. um dos 1 lá .tl,veram a u:-tellgenC13 de. ....1.'.. 01' o de med'cas, de providênc as de dc• "P:nt':i.o, vamOs- agOla conre~a,r (j nü.'3S0R Ministros estêve uma. vez Partlf~o comunl.S~asta"a ulegaleldmabdreo· Sd~ te!'minações executiVas, Espe~o tr'atar
nOS~Q frac3.'-oo, c1esanimar >1(' momeí"!. apen9.s em Brasilia, e por algumas
eu osse comUlll
o m
t
,.
d' t'
.. ,
.t'd 00
nista faria a me.;;ma amoem es e assunto. mit~ desde JR
to em que despertamo.:: e p:",,'ssann!!. n horüs! Um funcionário daquele Mí·
~~~al
:ue
êl~U
estão'
fazendo
_
infilcons.I6TJ
qt..e,
no
me~
~~lOJe.~t~
en,s\::, "~2pe1tados"no concêl'to da. na~ nistél'io foi quem me disse. Vamos
tar-me-.a em todos Os partidos, pro~ t~~dj.men.to, o de que. BlaS!ha e:::ta pre~
çó':,s? Ninguém, hoje, debw· de ouvi!' condená-lo.
"
. ' destI i-lo dentr 'dêle;,
c~_ando e de admmlstraç.-...o e de me"
s!<. teses. que o Brasil apresenta
na
E' verdade, ontem. estavam senão c~a~~
Si ej:;'edO spaChec~ _ li' o Q.UE' d,(if.:..s exeCULIVa6' t;.";'~ L.'Jh1iJ.-e!nentem a
ONU e em 'Geneb"U, Pü!' tôda pal'te, todos, quase todos, numa atitude de
Capl!al, para asse~.U!?r, nao apenas
SU" ~e coll1o uma ~~Ipécle de lider dos prestigio ao Congresso, 'assistindo à ~:,t1i achnt~cendo.
O sa. AURJ!!LlO VIAXA _ ... até conforto, mas conOlçoes norma,s ...
pat:ões em desen.volvimento. Entusias~ install1ção dos nossos trabalhos.
O SR, AURJ!:LIO VIANNA - Exato.
numos' o pal'ag.uái, ArgenÜna e OU-. Temo!> dito a .opovo, lá fo1'9.: ainda me~mo para v.ingar-me porque êles
1.1'05 paiS€s qtIando falamos no apro:" não vo:o.mos aquelas grandes leis que teriam sido os responsáve:s pela minha
o Sr. Josaphat Marinlto _ ... de
veitamento das sete' Quedas, q,uandú implicariam em transformações pro- pa€sagem pura a íleg-aHdade: 'Voces l:ilglelle e educação para tôda a popu·
fundas na. infra-estrutura e na es- colocaranl-me na ilega!1daàe, vou desconstrujmo~ Furnas" Três Marias, fá· trut.ura brasileira., Mas à me::tda que trui-los. A sua. fôrça é a sua fraque- lação. S9u dos qUe aqui residem e
b":ca" para aproveita'menta da~ nó,:;S3,S
za; v»u liquidá l~; é como cupim nao advogam a transferência da Carlauezas 'que dOL"miam e ain:'a di}r~ ~h;30_~~, s~. ~~;l~~~~~O p~~~ti~~t~~d~~·go.· destruindo a maden'a, roendo-a' no pitaL mas sou dos que estão dispo::tos
mcm no selo da terra b:'asileirfl pal'~ . Esta não é a histôria b1'3silC'iFa: é coração, dev-orando-a dentro deh . a ex!gir d::> Govêl'no e das s.utol':dades
administrativas o cump:Jmento de
ey1t;1.r que ~ejaml'3s' p{)l'manentemente ri histórIa da democracia ('m todos mesma.
exporta,dores de matêr}as--prim.as e 0,5 países do mundo onde é pratiNa Inª",aterra, nos Estadjs ur:.icloo, suas obrigações COm relação a: Bra!m~,ortadcTes de produtos secundá":o.<;, cada.
na. França, na Itália, sede do Papnd,o, silia.
Produ7,idos po.r fábl'ícRs estranjeira.:- "o parlamento Inglês era e.presen- está o Partic!o Comunista na legab~
o SR. AURÉLIO VIANA - Com
c'Jm material que enviamos.
ta&o como um parlamento reacioná- da de e, no Brasil, por falta' de senst- o aparte de V. l!;x:). cUjas palavras es.
rio
isso
há
uns
cinqüenta
anos.
bilidade política, a situação cheg:lu a poso, termino ês~e discurso.
Pefgnnt.e-.'-e ao p'3VO do Norte, do
A medida que o povo se vai esclare~
Sordeflte. d~ São ,Paulo, M~nas Ric cenda, vai enviando melhores ele- tal ponto que- já hoje se o indivíduo: é
'Não tendo Brasília l'épI'Esentação,
Grande dq Sul enfim dp tôda parte mentos para.-o Parl<lmento. elementos comun:~ta, é cQmun1sta; se êle nao não tendo Legi.slativo, funóJIÍando
é
oomUl
..
...sta,
estj
batizado
d'e
comu~
;:;'0 povo da Guanabara se de.::eja 11.
como legislativo, a.p;;}o- para nôs mes~
maIs esclarecidos porque o povo tam ...
volta (lU a transferência da Capital bém é· mais esclarecido; mais poli- u:sta, d~sde que tome qnalquel' atitu- mos, p3ra que dinamizemos a Comis ...
de
prOgressista.
psra outra qualquer pInga brasileira, tizadOS, porque o povo também. mais
são _do Distrito Federal do Senado
Cada Partido confessa: "Dentro do da República e a Comissão do Dis·
O instituto da reme1:"'a de lu-cros, não politizado _ e' ninguém pensa, no. meu
Partido
há
comunistas".
Que
dl.'-"o, seja fruto de BI'asilia., mas a Inglaterlill, em dita.dura. Subiu ao podemos fazer? As vêzes siia aCusa- trito Federal -da Câmara dos Depulei foi aQUi regu!.J.de € votada. O Ea
poder O Partido Trabalhista - que. dos, dentro de cada Partido, pelos tado.:;,
tatuto do Trabt'lihador Rural 'lue, áli, é :::ocialista - depois de cin- prôprios partidáriOS, pelos própnos
Sr. Presidente. êspero, desejo{) Q.ue
Cluando aplicado, causará um imüac~ qüenta anos' d'e luta com programa membros daquela ag:emiação, elemen as medidas preCOnizadas 'pelo Chefe
1-0 no desenvolvimento social do P0-VO Ide naoOionaliznção Q.v.ançadOl. Pre.~ tos que nunca foram comunistas., A do Executivo .tomEm). forma, tomem
o:,a!'ileíro, foi votado em Brasílh. tícou a: socialização da Medicina, a confusão t<>ruou-se de tal malle1l'a corpo; que as nC-/e n.iI. casas e ap'.H'''
Ao.ui leis p:,o~re%ist!ls foram votadas, naCionalização dos transportes e de medónha, que a. impressão que se tem tamentos sejam en!.~·eçrue!> ainda êste
tc-:vindicações elo f . .mcionalismo pú- certas indústria.s-base. Venddo o é ao de que o c~munismo já tomou ano1 ao povo do -Oistrit.(. li'edéral, aJO
b1ico civil e milHar atendidas; e no- Partido Tro.bo.lhista,· em eleiçõês, en- conta do BrasiL Os própl'ioh Pa-r:tl- povo de Bras:iUa: que n-ovoSl apartatregou o poder ap velho adversário '- dos são encanegados de espalharem mentos s'ejam construídos; que a int"{k<; rehindícações serão ~qUi exam!"
dústria que se estâ, fixando no Se~
!UJ.da'5. O plOjeto pelmitindo O casa .. o Partido Conservador. E continuou tsto.
tal' !ndustrial se df>'5envolva e se esmi>-uto dos cabOS, so.Jdndos e liargen- lutando, de tal modo, que continuam
O SR. PRESIDENTE:
tabeleça ali defin!tivamente· e que
tos, velh1ssima
reivindicação dês~en de pé certas transformações re-ivjn~
U'~'vidor(:s, será votado em Bras.H .. , ditadas pelO Parti<io TrabathistlJ, in(Fazendo s)ar os tímpanos j O haja um quantum de s€:gurança para
gl~,
que os capitais que p.lra 'cá estão vind;ntro .. "'1'" pouco.
teD\po de V. Ex!). está e~gotado.
Se não fôr destruída. esta demo ..
do não desapareçam, fugind-o :para.
Agora, estOlt· de acôrdo com a crí- crada brasileira. embora. ·inc1IPiente.
Sr, prcs!dente, não me que.:o des outras regiões .~
t!Ol, Brasília não vem sendo trat.ada com· a plasticidoe.de, a acuiCIade e a viar da rota e vou terminar. mesmo
Só na certeza 'de aue E':-.asilia e ir~:::mo o desejamf..'. N;';o' querem -consensibilidade poUtica. do nossa povo, porque desejo agora, tõctn. vez que fa.
.solid.:'i-l"l. lias vl.1mos conela.mar O realizaremos, pecific@n'\ente, dentro lar, abo;'dar um só assunto. E o meu reversível é que ela se desenvolvera'
assunto é êste _ transfel\ência da harmoníosa,mente, Ci'entro de um ·pla~ .
pO'lTO brasile'ro para e-xi~ir dos res- dos quadros dernocráticos, vel'da dei ..
capital, fixação da capital, consolui- néjamento efetivo
pon'>ávels pela transfrrência. da Ca .. · ras Te"V-oluções,
Tenho a impressão de que o Que dacâo da capital. E' O Sr. Presidente
:pUal __ Executivo e Legi'"~n.tivo - ' o
Senador Jo.saphat Marinho. o apar ..
cump!"imento da lei em tôd\J. a sua muita gente teme é isto mesmo. Há da 'Repú.tJlic:a. quem declara. nesta te de V. Ex!). reà.lmente enfeixou o
amplitude. Varnos dar condiçõe,,> 0.0 muita gente ('tue est.á certa. certís- Mensagem - e termll10 aqui:
meu discurso. É a teSe qUe devem"OB
pOVo· de Brasília -paTa sentir Mtisfa- shna, de qu.e as massas brae.i.leiras se
defender. 'He.veremos de óefendê-la
- "A consolidação de Bl'asilia - sempre, inclusive coin 6 a}:<oio do se ..
ção e r->legria de aqui morar, .do· aqui transformarão em 00\'0 e o fim do
cUja instalação foi lev~da a efeito na-dor-? Vasconcelos Tone.s, que já se
residir. CriemOs cor.dições par que -caudilhismo é chegàdo: .
para atender a imperati ....o cons,- def1:niu. o que êle deseja com seus prOE, pm· medo do perder o comando
a nosm Universidade .:...-' que recebe~
tituci::mal e, ao mesmo tempo, a nunciamentos _ dl~ alguma maneira
rã, AgOra, cêrc9. de dez milhões" de das massas. elnbora Ea.lJendo que o
generalizado anseio do povo brasi- fustivando os responsáveis por Bra ..
dólares de material - seytransforme fim de uma velha. era é chegado.
leiro
- constitui tarefa e dever 8.('5 Fília a_é sua cO'1~i)1idação 'Que as..
num centro Pilôto dü soerguimento prefere, então, m~rglJhar. C1' País no
quais não falt.em, nem faltará, sim seja! (Muito bem! M~ito beml
cultural, Sentiremos satisfação com ,desconhecido -de uma di.t-:1dura que
momento n!gulll. o C~vêrno. conlS' palmas).
teria o.12umi meses ou um ano de dutuCfo iS13o.
e(>n~.15

:rtlhôes dt'

pra ao

EdlflClQ

C.Uí:.:::il'OS,

e a com- \

O Sr. JoCU]uim Parente -

Vossa

V3Je do R'o Do::.'(;, E, .. .;elénCl0. dá licença puro. um ,,-par-
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Compareceram mais oa Senhores Senadores:
sebastião Archer
Jcaquim parent~
Dix-Huit. Rosado
WaItredo Gurgel
João Agripino
Rui. Palmeira
'Hanl Giuberti
Vasconce:os Torre.';
Mello Braga _ 9.

do Federal, pelo efetivo exercício em
Bras1lia., apHca~se o dis~te !lOS ar~
tigos 29 e 40 da Lei n ll 4.019, de 20
de novembro de 1961, nos têrmos da
regulamentação estabelecHa pelo Decreto n 9 807, de 30.3.1962.
parágrofo único - A mcorporação
gradual aos vencimentos das diárias
ti. que se refere êste art.Igo, importa
na dedução destas de quantm corres,?ondente a 30% do aumento CO.i1cedIdo pela ·Resolução nll 12 ,de 1962.

I ,\,3 - Josaphat Marinho.
Pedro
Ludov~~.

.

uma. cena talvez in~'dita nos 'Anais
do Qongre.:so ~st.a a que a."."l-,~~nl.u:::;.
l-troi'{'rc~onada pd~ enUnEnt-e,',; Dep',,'"
tados Pedro boleIS\) e .Adaur.o Lúcio
Cal'OosO.
::--;ãc .sei ao C~ltc qual o o:Cje~lyo que
}:.reGer:deram ~lCflny1r, Sr. Pr<:'!sioeate, 141 não aceHaçáQ áa l\l~cbsag-elll
por parte dll ?,esldente do ·l;"onares·..
so, numa q,;i.';,!de t..,ue serh i.!tblttária..
fmIlwlment,e ~cntrária a.1j preceito
constJtuciol113} q.le dá ao ~>l. presic1.,l..lte da R,.:!";ub:icll o (!in lto de se
C:h·.glr ao .Gt!'~islati',u tra('imc.o os ru~
mos e roteiros do Govêrno, def1nmdo
Os prOblemas naclona.lS.
Qual seria o objetivo, Sr. Presiden~
te? Provocar escàndalo dlante de par...
'l~me~r.e.s estrangeiros, de delegações
dlplomatlcas, de convidados especiaiS?
Não sel ao ·.c~rto. Vislumbrei, apenas~
paixão pohtIoo. exacerba.da; vislwn ..
brei, apenas. ódio extravasado' vis ..
,lumbl'ei., apenas, desejo de abnmr.
nwn ambiente tão solene e impon~
te: 3.. PZSSca do Sr, Presidente da Re ..
publica. POSso ter Vislwnbra.do, tal .. '
Vez, Um propósito de lut,a acirrada
nes?a at.itud~, e então direi daqui. aos
emmeJ.?tes IJtde,res da UDN: se a luva
que atll'aram unha êsse propósito fi ...
quem certos de que nOs já a reco.
lhemos: ... Vamos aceitar a lut.a com o.'J
adversan~.s do Govêrno nos têrmvs em
que ela VIer, Vamo.s travar e.:;Sa c..'1mpallha da fOI'ma como formos solicita.d?s. pe mInha parte, reafirmo o
que Já dl.:se: nã() SOu hom~rn de ficar na· defensiva, nem· vejo .par Que
fIcar na. defensiva nesta hera A me!h(~l' ar!na de defesa que gosto de ma.~
neJal" .e . o ataque. Já o demonstrei,
Sr. Plesldente, quando apreciei a con~
duta d~ qovernador da Guanabara.
na denunc:a "epetida que fiz de es.
c~ndal?s e de procedimentos achn;lll.stl'a~lVOS, cc.nd~nadoo pelas mais
co:nezlI.1has regras da moral e que
ate hOJe não mereceram a explicação de sem p.ar!!dários. como dou tôda
vez que o Governo é a.qui 8comett~
do.

José Ermlrio.
\) - Antônio Jucá.
'1 - Jefferson ete Aguiar.
8 - Daniel Krleger.
9 - Bezerra Neto.
10 - Jose Fellclano.
11 ~- Melo Braga.,
12 - Milton Campos.
13 - Nogueira da Gam~,
~
14 - Rui Palmeira.
O SIt. pnESIDENTE:
1
O sn
13 - VIctorino .....
~1reire,
n. PRJ~S[DENTE:
SObre' a mesa prOjeto-de-resolaç9.l1,
_
, .
.
16 - Ruy Carneiro.
que vai ser lido pelO Sr. 19 Secretário.
t;,~e _PIOJ~tO, sendo. de autorIa da 17 - Vivaldo Lima.
i!: lido o seguinte'
Coml-ssao Diretora, nao depende de 18 .. ~ João Agripino.
.
apoiamento, nem de parecer, à vista: 19 _ AttUio For...tana.
ProJ·eio de Resoluc.. ão
do parágrafo 3' do artigo 102 do Re-120 - Júlio Leite.
glIl~ento Interno. será pUblicado e ln. :n _ Artur Virgílio.
nq 4J1 de 1964
cl~ndo, opJrtunamente, na Ord-em do 22 - Leite Neto.
Aposenta Miécio dos santos An~ Dia,
Lobão da Silveira.
dra.de no cargo de Direto-r-Geral .
Sr. 19 secret.ári{) vai proceder à 24 - Edmundo Levi.
.
a
da secretaria. do Senado Fed~ral. lelÍl.!r
~e requenmento que se C-.n-12b -~ catete Pinheiro
cor.-na sobre a mesa.
'26 _ Raul Glubert,
O Senado Federal resolve:
. E' lido e apoiado o seguinte
27 - Aurél1~ VIanna,.
28 - Argemlro de FlgueIredot_
Artigo único _ 1'!:: aposentado' nos
termos do art. I" da ReSOluçáo n' 37
Req~erimento n9 32, de 1964 '29 - Heribaldo Vieira..
•
de 1962, combinado com o art, 5\"1 dá . Na forma Regimental requeiro, OU-I O SR, PE.ESIDE~TE:
Lei 111' 288, de 8 de Junho de 1948 e
O documento lido coatêm subscrlos artigos 349, da Resoluçãb n ll 6, de v:d.o. o plenário seja tran.sferido· nos
1960, e 19 da Resolução nÇl 16, de 1963. AnalS do Senado da República, o dis- t01;es em número suficiente paita
no cargo de Diretor Geral. PL, do curso pronuncIado pelo Sr. Preslden~. constituir desdé ~ogo ReSOlução do SeQuaclro da Secretaria do senad·o Fe- te da' Repúb1i~a, nà nolt.e de 13 <;01 nado, nos têrmos do Art. 53 da ConSderal, o Diretor, PL-l' .liirc;e do.s San- corrente, na. CIdade_ do ,RIO d<: Jallel- tituição e do Art. 149, "a", do Re ..
TO e a. segUIr co~m este requenmento, gimento Int.erno.
tos Andrade.'
Sala dns Sessoes l6 de março ,de
Será publicado. para que produza
Justificação
'19~4.. - Be~errb. l""r:t.o ~ :4-rlhur V!T~ os devidos efeitos.
1
Nã.o havendo mais expedi~nte .a ~er
o presente projeto visa a' apc.sentar gUIO - Balros ca utlh •
o Diretor Mi.écio <los Santos Andrade
O SR. PRESIDENTE:
lido e h.a.venCio oradores inscritos, ohedccendo~se à ordem de inscrição, con.
CDm as vantagens da Lei e das Re~
De acôrdo com o Al't.. 236 do Regl- cedo a palavra ao Senador Arthur.
soluçôes acima citada.<;.
mento
lllte'·'lo,
a
dl·seus,.o
dos·
·te
re·
.
A de n!} 37 de 1962, lhe concede
'.
.
, V:i.·C'ílio que, de acôrdo com comum~
aposentadoria. no ..:a.rgo imediato aos queruner..to deverIa. pI'Ccessar..:,s'e apo.s . ~ à Mesa permllto1j com o Se"
'"
' .
.
25 anos de ~erviç9, por ter servido na a Ordem do Ota da sessão de hOje. '-"aç.,d~:
ItaUa, na Fôrça Expedicionãria Brü- Sendo .esta, entretanto. destinada a' r.aaor Jc...apoot Marrnhu.
.sileira~ o art. 511 de. Lei nO 288, de trabalho das comissões, o requerimen.·' O SR. ARTHU11 YIRGILIO:
1948, lhe dá mais .WUa p~'orr.ocão na to sel:á .incluído na Oreiem do Dia da'
(Sem revisfio do orador. - Sr. Pre~
aposentadoria; o art. 349 da Re&'.lu- sessão seguinte, .
siden te, 81's. Senadores, a liberdade
Sóbl'e
a
mesa.
outro
requel:imento.,
9
ção n 6, de 1960, manda :.ncol'porar
de palavra e de pensamenLo é um dos
gratificação que perceba· há mais de que vai SCl' lido pelo .Sr. .1 9 Secretá- cânones do regime democrático. Rerio,
.
9
5 anos e o art. 1 dQ. .Resolução nú~
side nessa liberdade mna das belezaS
mero 16. de 1963, lhe assegura a ·luE' lido e aprovado o seg!l:nte
maiores da democracia.
corporação das pa.rcelas dM' diárin·s
;..
.
Todcs têm () direito de exprimir e
Q
de Brasília. nas bases estabelecida:;
Requerimento n 33, de 1964 iefc.;,lder as suas idéias, Todos têm o O SI'. 'i:w"icO Re,zende - Permite V
no Decreto nQ 807, de 1962. (30j~ doo
.
rlireüo de ia.Iar, dó pregar, de deba- Exa. 11m aparte?
.
•
De conformidade com o ,dIsposto no ~
aumentes concedidos).
O SR: ARTHUR VIRGILIO
Nest.a..o; condições, Q ComiSSão Dire- a,rt. 66 .. parágrafo 10, letra "a", do ter, dentro, é certo, da.s limitações da
·
t I t
.
lei, da constituição,·
C
tora submete ao 'plenário o pl'eSelll.e 'R eglmell
o n ema. requeIro a pror.- . Não viria eu à tribuna, nunca, in- om mlllto prazel'. projeto .
rogaçã{) ,por 120 dias, no prazo
da.
O Sr. Eurico ltezende _ Natural ...
Sa.:a dQ. Com!,c;sãc Diretora. em :6 Comissão Especial desdnada a,' estu~ terpelae .st}bre. o uso da palavra, senã..o mente V. Exa. cuida c.e dois assun ...
de janeiro de 1964, - -Moura. An- dar a situação. da Casa da-Moeda e a "qu ..\ndo. ela se me afigura suscetível tos no s~u pronunciament.o. Primeique a estnitúl'()u' e r!2e o de exigir o esclarecimento. oU quando 1'0 o ep'Sód'
..
drarle _ Nogueira da Gama - Rui !e!!islação
s. ,pI·esen'·· de molde a ferir tra~ . '
•. •
10 verlfICado, ontem, TIí,\'
Palmeira _ .Gilberto MarinhO
seu tuncionamer...t.o.·
.....
lUstalaçq)
"'olene
d
' ..,
o C ongresso Nadl·ço-es ou • ética que deve' imperar'
Adalberto Sena _ Joaquim. Parente.'
Safa dãs Sp...ssões, em 16 de tlut.r'~o....
clonal·'
o ontro
. d e realejo
'" nas Casas íe.... islaUvas.
. ,.,u sl·nfaDIa
r
de 1964. - JejJerson de Agu1a •
contrt.. o Gove.rna~or da Guanabara.
LEGISLAÇAO·CITADA
O SR. -rRESIDEj\"'TE:
• Condeno~ pois, Sr. presidente, neS- QuaDáto. ao pnmeIro, no regime de:
~esolução n9 37, d~ 1962
tes .têrmos, a palavra que ouvim(\'.; moer t Ice, não notei da parte dos L'Ct
O Sr. l Secretá\'10 vai I)roceder à ontem na Câmara, palav!'fl fora da deres 'Pcrlro Aieixo e Adauto LÚ)O
Art. 19 AOS funcionáriclii da. Sem'e.
ética., fora do prot.ocolo. fora da tra:~ Carrtoi:O a fuga. de .qualquer limite ~u
taria do Senado Federal que p'artici- leltur~ de outro. requerimento.
E' lido e a.provado o seguinte
dição, palavra'que, na criSI/a da paiXão ~~ qualquer restrição imposta pCHl.
param de operações de guet'ra na Fôrpolitica !anatiza<ia, 1. J auge da poU- etlCa parlament.ar. S~ E:!i:as. U3arO.m
ca Expedicionária, na.. Fôrça Aérea
Q
R'equerimelito n 34, de 1964 'tica' sem têrmos .e sem limitações, da, pa~avra para expressar 'DE suas
e na Marinha de Guerra. a·plica-se a
constrangeu parlamentares est.rangel. ~omtt.~l1cações. O Líder elo G{ln?t'1\{)
dispcsicã.o constante do al't. 29 da
Le: n o '3 906, de 19· de julhO de 1961. (» No.~ têé:??f do arf,.. 66 .. pa·rágrafo "l'OS que visita·vam o Congresso, dele tambem., de u~ modo elegante, ofca do Reglmento Interno, gaçôes diplomãticas' de paises amigos receu a contradita, E a impre<:são qu-'
n...,>:;.e~!Urado~ os benefícios _expressos 1, let:a
nos arts. 342 e 345 da ReEolução nf,l 6. reque1.to a prorrOgD.ç,ão, por .120 dias.: e convidados especiais que compa.re~ o povo ali !'ecolheu, e prmc1p~aimcnt:
do pI'azo da. Comissao EspeCIal desti aeram ontem ao recinkl da Câmara as delegaçoes estl"mgeIraS
t 1de 19GO.
nada a estudar· a situação dos Trans· dos Deputados para e-ngrandecer com mente foi no sentido da v" ~na. \" ~
Lei nP ~88 de 8 de julho de 1948
portes ~ariti.mos e Ferro'vlârlos.
a~ suas presenças, uma sessão solene intel'ê&se. da (ibraçã.o· e da.lV\.i~cU~n""i:
Sala das sess~es .. 16 de março de e não para assistir no extravasamento do pongresso Nacional. Rela.tlvam~n_
.• ·Ã;,t.· '59 ·Ô~' f~~c·i~n'i;i~· ptibÜ~~~· f~~ 1964.
- José Elmfno.
dos 6dios poUtieos, ao debate inóquo"t.e asdacusações de V. Ex«. ao Go<'Iera.is, est.aclual.!, municipais. de en·
ao diálOgO. que seria justificável em verna 01' da Guanabara poderia \1'
tidades 'I..·ltárquic-as ou de sociedades . O SR. PRESIDENTE:
Exa
O Sr. 19 Seéretárlo l1'A: proceder à outras condições..
d , o~r. a S. Exa. restrições de OI':
de ecol).C':"ü" mista, que tenham. pa.r<l
em pohtlc..... · mas nusnt à h
t-kl.pa.do d ; referidas operações de leitura, de ReSOlução que se encontra
Isso, infelizmente. aconteceu ontem, bfUclade do selO G~v""i
o
Ol,lO.ra··
guerl'a. ao se aposentarem g<:zal'ã.o sôbre n mesa. '
SI.', Presidente, Essas p<..tlavras mere· t1smo da sua ~dnfn~r~o e a(l glgO~"
ã
. dfts va.ntagens e.:.ta·belecida.:. nu. precem condenação e vim aqui condenã.~ da em obras
I 18 raç 0, .traduzIsente leI.
E' li d a a seguinte
las. Tinhàm os 81'S. parlamentares e ditos no Estad; .:e~oramentos inéResolução
1,. dé 1964 lideres da UDN· outra oportuntdade, o CO""",g rou"
u.nnbara, c que
ReSOlução n9 6. de· 1960
.•
.'
ao lo.ngo dstl'! mês e dêste ano, paJ.'a Esta.dual de t~ melhor ~vernador
Ar!. 349
Artigo untc~. NOS ~t'mos do art. Irpi'ecJar a Mensagem que o 81'. Pre- Brasil", crei
dos os t~mpos !1()
s~~,ã(; i~oo~~·o;;.d~ 'Qt~ . :pl:~;é~k,S [55,~ le~ra jlp", .do ReglPlento l'11terno sldente da República encaminho,! ao são. temerá.r~a q~e
será. uma mIS~
da. aposentad!>r18 as gratificações em ~ prorro~~<:lo . por. 1.00. ~~as p prazo da Congresso. .cumprindo obrigação que vIa de COuse u~ e. ' ;.xa., que por
c.ujo gôzo- se encontrár o funcioná. Comissão parramentat' de Ir.,quérito, a Oonstituição lhe ·determina.·
. contraI'
q enc~ nao poderá en. rio, ·há mais de cinco mos,' sem pre.. destina.da a. apurar as irregularidades
l'ra<!uele ensejo. entretanto, a pala.. n~m com~eperc~ssao nem favorável
.1nízo das vantagens previst-a.<:; no ,ar_o é ·C01't'Ul:lt;:ão'no_·Dep~rtaineuro de Cor .. 1via., nQd têrmo.§·' em que 4)oi usada. P~nc'.ab·lid I~Wl.n e .nos quadros da rM _
_tigo 34.2:
...
,
reios'e Tel~gr.a!~. .'
. , . - ~ t,ornon-se inopOl'l;une e. revelou au- _ .: 1 a c naCIona.l.
ResolulJ.ão n~, 16•. de 1~63,
. Sala das Sess~es,' em 18 de marçol~ência de ética da P?rt.e de'. h0!llens .0 SR .. ~~THUR VIRGILtO ....,..
.
de .1~?4..
,
.
que,. por sua, cnteg;Ol'lU intelectual p. Vamos. dlSetlhl' depois, ao lo o dJ;:.
Art. 1() Al!.' diMias ntribllíd.a~: a'Os t, :- Wll~on.. Oqnçaly.M
. nl.t.1.I.. t·espom:abi1id~:ié. l't!'1fUca .. tinham tes me~e~q. a· figura do 'Grwerlr:dO' I·
"fuúcionário,s' .da.· ~c;'e.~·l'i~:do·"'S:eil~·- . 2 -7 Eul'lCO Rezelld&.
l·po!': dever"pl'~cíp'uo" respeitá-la,' Fo~ .Gl!D.ll::l.lJara,
. ...
'_
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o -Sr. Eurico Rczenãe - V. Exo.. 1 Q ~. ARTHUR V1í!G1L!Q.
e~tar no dorso de equívocos estentô... · para !cal1zar Um trabalho que n6s
faz a,cu;;üçoes de ordem mvl~l. Estas Estou ~ cltand~ o Que V. Ex2.. pEdiU. r!cQS. Pode estar enganado. parque:! pOdenam~::, fazer.
não podem .sofrer adiamenw. V. Exa. Eu l1ao querll1 e~l~rar ne~te a~unto.'; tou" a Nação jã passou n admirar e
Reul'!a l~SO e oportun:lmént.e tragn.
deve apontar uma li Wl1a as op.era- Estou .apenas satLSfazend_o a cUnOS1-\ a proclamar as grandes virtudes mo- a expl1caçaa.
'.
ções imorais feit!l.'s pelo üove.rnador C1aUe ae V. Exa,. ~.ue nao me OU\}U rais no Governador CarloS' Lacerda
O Sr. Eurtco Rezen,,~ _ V, Exll..
da Guanabar~,
em cutra~tooPGrtundlQadAes. f t
Qmmto à di<i:pos!ção de declara!' ~ me concede um outro aparte?
O SR APTHUR \'1 G
A respcl
de to os esse. a os u"o
' ~,
,
O SR ARrI1UR VIRGILIO
'.
c
, R ,ILIO
,.'
l'c"ç-.
orq
a UDN se 1pOslçao
de! mava do seu Pnrtldo, para
' .
Jt\~ ·.?::te\ algU~lla!: e nao oU\'i as ex· ~i'~~taex~ ;.c"u;~e:; l'em ~rdQ sua. ~rma, asStu;lir a; vanguarda do ataque, a Agora, conce~~rel .0 aparte ao nobre
p.:..t~ ... ço_;;. a.e L.lOJe ... _
dO longo de sua. existência na vida I "QD~ aC"'H.a a l~tn. e podemog ter aqui \ &.n~dor Aur~:lo VIaua, que mo havia.
.Sr. F.~mCD R-e::;cnde ~ V. Exa, bra'SHeirá. ae'J.Sar apenas. APega.sel no Senado sessoes capazes de despe!'. \ pedlco •. 1ltell~r,m(>r..t.e.
pO ... elf~ cl[a·la.s.
. _,
no detrtlhe do comportamento de um tar ainda 'mais a curio~'iàaee nac'oO Sr . .AI~r,eltO y1an~G -:- SenadoI
~~p,,~. ~1i':HUR VIRGI~lO - funcionário subalterno_ e lan~a. tôda na.l, q;te via de regra OCOITe apena.s Arth~r VlrO'l110, nao Ci'es~Jo ~e~~la!'
PLú._~.a reS"UI~. las.
_
a. carga. de SUa acusaçao ao Presiden- na Camara Federal dos De utadog me nas suas considernçoes m-clals.
1€1~t1 ST' d ~UT,:CO Re;;e~~de - Nao me t,e da. RepÚb!i~a;. ap,ega-se, at:siln, a ·Já é tempo do Seno.do da R~PÚbliC~ Mas ~1a. ,verdade, ônteAm fomos possuJ,,;:ro e. s::ts acusaçoes. Lcmbro-~l;-i fatos que se hmüartam a á.reas $U- procurar capitalizar maior 1 te -t"' dos cc lillen.sa surpresa com as duas
~~~!~~ d~ pa~f]a ,d~~ p2.,~avra.s, !;'11!.S naO bordinadas, para tentar responsabili- nacional pelo dCbaU! dos· <::eu n re~... e intervenções proct'.!d!àas POl' aquelas
'0 ~i/O A~~~I'k.aça.~!~~ fat~. _ zar as cúpulas. E. SObl'etudo-...,~a pa;r. d~s temas. Voss'a Excelé;cias g~~~C·, duas, figu.rns. exp?nencials do lnai?r
Ap:;,nt-ei "qu"e Q d~
.
te do G-O:ernador da ç,-mmab .... a. ~em- hoje momento histór·
d
p., Partldo OPOSIC!Orhsta do pais. Nao
da dívida.... dO~ e~~r~dor~n~~ ~ié~o ~re fOihesses~ue U16tl'~mento de tido~ a ofensiva. Ma.<;IC~ue °a s~~ens~!~ fôsse a. ·sereZ:idade CO Presidente do
ua
O Sr. Eur;·co Re-ende
E' uma l:al~paln !lo e 9 semPbl e, Ou ~Ia do PTB na e",i'era parlamentar não Congresso,' nao sabemOs aonde teria"'u 't- d .....~
maIOr::lo oas vezes. sem em s..sar EqUl o s ' · '
mos che!S"'rio
Estribado no RegI
"'J c~ ao
e ml.erpl'etaçâ~ de ,Lei.
que afilmava nas provas. lia rea1ida~ eJa ,a mesma ofensh'a, ~o PTB nos
... . ,.. ~
<:
..
o" :~. AR'ryfUR '\lRGlLIO _ de, Foi homem que. che;;ou a 'acusar· q!l~dros do Poder Executrvo ond'e ve- ~ento, f~Z., S, E.xa.. cess~r aquelas
A~~ .• twl o ~er~a.o de urna .'dIv;da. de o atual presidente da. Re,;nibl1~a de rlflcamos uma série imensa de êl'ros. lI~terver.çcws, p:ua as ~~a.~s ninr~ém
se; ... centos !=,llhoes qe cruzeiros, pa~- estar mancomunado com govêrno ,es~ Já que o PTB .não pôde acertar no aIn~a encontrou expllea~o sa~~fa..
lc.am~nte ~ extorss!l dos minguados trangeil;o, na: base de uma carta
no exercício do Poder·.Executivo, que tól1;t. Falta. i"'" de e~ucnça.o pohtIca?
dfnhelr()s ~o povo carioca, arrecada- sa, por êle mesmo forjada ,luntamcn- acarte no exerc!ê.o de seus nlandatos. Cre20 qu~ rum .. A!an das represen~çoes dIplomátICas, de parlamento.dos em ta",as Q~,e foram aumentadaG t.e cOJU dOiS aventureiro)) estrangeiros P?rIamentares.
de. mlt dois. e iJ:ês.",rtli! ~r c~nto no que aq1ii apareceram. Mas a UDN se
O SR. ARTHUR VIRGíLIO _ res de Um d4S. pa.~ses mais avançamemento em .que e~~e", flCo,s exPOI~- apegou a ist,Q que agora tem fim.
Nobre colega o PTB está a ta d do;> da. "Euoop..'\ P..1l se encontrav~m
dÇ~, ~Rfe~eCe?l3.dm ~e pel,jáo, N~o ficare!. absoiiüamente, na de~ tant.o na áre~ executjya queC~ o~~ Mjnis"tros de Estado, prestigiando,
n"
a IH',:
C -ver ~del.O "papaI- tensive., procurarei exp!icar as acusa.- sicáo está em
â i
• A
oom a. sua preseuça, o Congrf'.5So
no... l I d~ _~.scentos bllhões de cru- Ç6es que .fizerem ao Govêrno. Acho Vôssa.Exc"'l • . p TI.co.
ssegu1"o. a ~aciona1. As duas questões su.'<citnz.elrru., Nes .. e mesmo moment~, o GO~ que é o meu dever fazer e ta.mbém'
. . enCla que, ~esta hora. de das não tinham expHcaÇfia.. Fel'zvernndor da Gur:nabarn. aumentava dar tôdas as explicações Que os emi~ ~~. d~ recentes meqldas que ~ Sr. mente, o Regimento, em tendo sitio
a .. taxes ~Quele po:,o sofndo. na base nentes colegas da Oposiç,."í.o eXI-::irelll de~;dellte da Repó.bl~ca adotou em aplicado, f€z com que.a se-'"':ão tiv:es ...
que, acabeI. de re~ ..r~r.
'.
/ sôbre o comportamento do Sr, Pre~
J, ",a, do povo bra,sflelro e dQ 'Brasil,
i'íe .seu't.clrso norro!)}, E ()S ânimos, que
~ Um
CIteI maIs..
,
;S1dente da Repúblic-l, de seus MiniS.\ asseg,!f,,!, r.épito, que a. OpOSição estã se estn.vam e'j)~ltnnd(), v.oltsrpm à
Sr. tE,,",T Co R~;:e1!de - V, Ex~. tros e lluxiEa.res. Mas, aquela velhll em pan}co sem . encontrar saida para sua pasicão àquela Que -íl'gnifica o
V.~l apon ).,~:_ o ptlmell'O porque nao posiçãO defensiva, que foi o êrro mai& combate-las, Sêm ter argumentos para r '"!n'''"..... ' Nac~onal
Imatrinemos
CI~QU n e U l l - U U l '
teve a
té hoje COlocá~lo mal
. ,_ .p-ó.- n lbffl
••..", .....,.,..,..
..
::O'
,
O SR ARTHU
V
tL
grave que meu p ar t'd
1 o
,
. pBran te a Opln1.aO
S"'nadot que &. s"S'são tivesse
Tenho ~Ua.do e V ~~ ,lR5J" lO t - ,sobretud{) de p.arte daquel~ homens blica. O Executivo.• p,reenchendo a sido, ·su~eusa. 'Deputado; e s("n8.dO~
dado o "a".er
nao me em que têm Rut;.ol'ldade moral para. Ia- área de sua comp.etêncIR e adotando res se t'vessem engalfi11hados numa
Citei ~qüêle ~ :Sc~d~'lo da. sucsta, ta~, para d~utir,~ar~ deba·ter - e~a P!'o'.'idêncin: qt.!e alei faculta, na mais luta seni. nop!'eza, .. Hoj~ os mim: ..
Motores válidos mat-erial em Df.:rfei- at:t1de ~t~V~ ~~es~~ent~~~quee estrIta -obrlgaçao ·de. defender o inte- gos do sistema democrátlco· de goto estado, valendo alguns m<lhõés de mm la, 'P
••
d f d .. resse llQI1ular, não tenha d\ivida V. Vêrl10 est2.r!am gozando meis um'
c\"nzeiros, vendidos como ferro-velho.
m~~~ t~~~ ~~ qU~ e~u e~1c;~' E:B. de que travaremos êsse diálogo desprestígio do Congresso Nacion~l.
o que prov~ou um escândalo de gran- esta~i também acu:ndo. exlgindô .rr~o hoje, porq~e o meu Qbjetivo na provoC'~do por quem tem o dever de
des proporçocs no, Estado da. Guana~ explicnÇÓe.s, Como e-")t.ou fazendo ago~
b~n.'l. é outro, mas, eesde já, acres H eefendeHlo e preservá-lo, " 1
bara.
.'
ra.. Será. então um diálogo a respeito cen . .o rnnls um comportament.o l1p.ico
Quanto às ~ala:'l'~s. imcl~.s -de
. C} Sr. EUTtco Re;.:end~ - I~so foI !lo", do comporamento do oovêrno e da do Sr. Governador doa Guanab[lra,
V, EX!!- - digo lnlela!s; po,qu~ to/i
t!Cl.;t~? ap~nas pelo Jornal. "Ultuno. Oposição, o mais amplo, dando a.os' par~ que Vossa. Excelência. me venha que V. EX! vem p!'Slnunc.a.nd; ult,.l.Eo. a. .. Nao o foi em nenhum outl·o parlam{!ntares das dua.s facções dOS expllca-Io. um. homem que sempre mamente ss,o repetiçoes sem re . . posta,.
~aqucl,e Estado,
. dois grupos, OS elementos de con"ven~ eXIgiu concorrência pública. d09 seus claras, públicas, de denúncias. fmmu ..
C? ~'. AR'I'HUR VffiGtLlq - cimento e de escla1:ecimeruQ p:ua. o adversárlos que foi a. ·compra do ma- ladas -e ~onnulada-s .d~. trIbuna J,.PO,l nO,tlclado em todos os jOrnaLS da pronunciamento 6obeI'ano que, certa- terl~. n'll., América 110 Norte, para o eu tambem ~e admlrel, eu. ta~b . . m
Gt'~~iln.ra.
'.
.' t
... mente, darão nas' urnas.
servl!)O de luz da Guanaba.ra, por in.. me sUl'pl'eendl, eu também f~quel onciteI, há pouc,cs d:~, adltaI'l?-en_o d..
eu quero pnssar por alto, hoje,. termédi(l" de um 'americano sem qual.. tem em perpl:exidr..de.
tratos para. aque-;es .lardlI)S do seMns
me permite c ncbl'e cole~<8· scna.- quer .credencial que não apreuntou .0 SR. ARTHUR vm.G1LIQ at-erro dn GlÓrw.. F;» feito ~ si?lu~ d.or E'..trica Rezende, sôbre êste s.s~ . afé hoje UI s h r
B U
Muito· Obrigado, Essa , pernlexluad!
laer.o de concorrênCIa para ajardInar sunto
nhece a' e n eu °B;q~~~ () seras CO - decorre, sobretudo, do fe.to de que o
u
,aquela lires. tomada ao mar.
.'
.
~
. t ~
- p nas. l?;S-T
19.C&..
m rea - ezto l\l~tiu de homem de' cate:;o:..:ia.
E depois, Sr. presidente, nunca
O Sr. EUTlCO fle,:;el1d~ :- Pf',.!-mca. za!' a c~n:pehçao de preços. ev;re tan- g lítiC~ e êsse gesto, como disse, de'Ç'Q
mai.$ se falou em eoncorrência, no GO- me apenas inSistir no p .. dldo do meU t~ vêze,;, defenda o erário 1mbllc~ rt;a- ~ confundido profundamente aquê ..
vé:n:o de um hQ~em que sempre 11 aparte.
L.m.t ~~ compra de. al:;úru !illhoes les vL.ctltantes ilustr.cs que se enconeXlgll~ dOS. Prefett.os da Gua.n:!'~o.rn.
O SR, ARTHUR VIRGíLIO - ~e cru..eh.os_ dat!os assun! de mao bel- travan1 no recint-o do congresso. aes ..
N~n9'~ 111fUB _se falou em conco~rencla, Concedo-o já. OOID muito pr3zer.
Ja.da,~ à fIrma; 4a. Amérlc~.•do .. Norte to 'que não ~1cançaria nE'nhuma ob,ieH
~ub}lca, ~sta~, sendo dadcs .stslM, dá
Depois, p.uVirei o nobre senado-r Au po~ llltermediár!t! d~sse. mnada9 que tivi.dade prútica. a n:o ser que o in ..
'm&? beijc.d.p, ~ a. um ?-~mguado do relia lvana.
..
poâ~ ser aventurelro mterl1n.clonal, cí- tuito fQ~e precisamente o de provo ..
G?verno, mllh.o2s. e mIlhou .. de cru"
O Sr. Eurico. Rezende - Eu nOtO es~ dad~.{}- -repitQ "-: de que esta Nação carO escàndelos, de ttlnlultm.: de levar
ze]1'c,s para aJardmar o a.terro çJ.a te.va prese.tl'·~ às sessões do Senado n:1{) tem nenhuma Inf.ormação.
à -ex3.1~5.0 a t..êl'm'),; de diminuÚ' o
em que Vossa Exeel,sncia alega. ter .. 0 Sr. EUrico ReZt":ndoa - Já ~ta:va conceito -do Conare:.so brtls~leiro ~ ..
GlÓrla.
-Falei recentemente, aqui, na retl- fe'to 80S acu.sc.;ócs, R3"Ora repetldas faltando em seu diecurso a. América rante Os visitJ.n!.es e pe1\lnte a o.J1"
rr..da dos lotações da. zona sul, Ob!i.. no eminente Governaü-ol' da. Guana- do Narre. "
n'!.5.o }}L.bl~ct\.
g~ndo a tr:-míorrn.:teEo dêssc~ vei~ b:u-~ e vo"., p.e..~ui.s&.: Os .n.nnis da ,casa.
O j;R. ARTItUR VIRGILIO
Mas. Sr. Pr2Sdienw; o fato Tev:-h
CU~03 ctn ôn~bes e, c:mscqi\en~mente, óbvla.m~nteJ u;.o dL9'Onho, af1..~)Ja.. de MoJs ês.sc ü;..c!o•. tre,g'o V. ~. pua um inicio de sessão l~gisl&tiva p:.e~
cs seus 'Dt'(i)l'ietf>.rios a irem bUEcar, na. e!;;m:!ltcs a, 000 SG~ a eerte~."~ qu~ explicar a. Naçã.O e no Senado. e en.. r.Únciando debates á$peros, de!irrçõt:s
nrma dil. -qual. é sf~io o filho dO·ao.. VOS""
t~~v
..n. yuu.
"'-"'Aer ,...
"f1..-n'o""
~'". P"."~."'''
.
l'
t cs d e p'O·H:a
-' '0
~ ~xce.ên-;a D....O tem rc::ao IlB
.... ~........ o.s .,~
"1..1 ... "",,, pt.s.tisas,
-ezCMllrecunen
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•
filho do Govern~.or n~mn
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a cit2.ção e C!)ID a
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Ex"""ê.n~iJ.. Estou encioso pOr OUVIE ra~a.·.a expliCé.rto.ps.ra. outro.s
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1
d reunif.o do Con'P'e8-::Q, res,;al~2.ndo que
mats uma. prova, dtssc G.Gvêrno "ho· lêI.~'\ d:'s"'.e os senw: os, os EPpeel,:......"".- ma o .CüTI_ .. o grep:o psr.a o p auo e não se trata. d-e tenÍ"ar- Ilmit:Ir o U1.0
, nes.tíssimo" que tezuos na Guarab:.ll'U. çõe.s, e. os elemen~as de prova, baCb,a ..,! urban.:,:atao daquela Cidade~l!:stad.o, da palavra.
notadamente nu'11a,
~ da COmpra, de m'lteriá1 para a. .c.1."lamc~ reI.. navOJI!à.o brllh2l?-te que vossa' tam~ém, S~m qualquer çOTICO~ênC1a Casa onde Q palavra ê o grande In~da. "Obra do século'! _ a. aduto:-.e, dO E..~elêncis é, al1é5 tltular de uma pública. COhcorrêncla. (!Ue f9-l uma trum:).nto de trah9lho dagUelet:: que n
Guanci.u - de maquinárla Que deveria descendência ilustre da ms.z!stl'atura pala\'l'a que (t ar t ~rlas J:,a.çerda compáan _ mesa apenas o -exerc1cl0
ter cusbdo ao povo carioca duzentos tio Amazonas,
tanto usou contra ~que]es. qu-e esta- do direito de dL:col'dar dessa palavra.,
e clnquenUl milhões de cruzeiros, de
O SR. ARTHUR V'!ROíLIO v.am no exercício do Poder Executt- quando. incportuna, quando ins.d~qua
"Il'cõrdo com a. conúorrência. feita. m.a... Obrigs.C.o a. Vossa EXcelencla.
vo mas (!ue, agora,. esquece quando 'tia f~z COm' -que, 'Sr ~ Presi5E:nte. eu
que custará 8. e,speta.culaT .. soma de O Sr. Eurico Rezende - A acusação quer fazer jnrdins no .atêrro, com... a~rde te.mbém. devido as. oondi~õfs
Um l:1 1hii.o e duzentos milhões de cru~ é realmente séria, porque parte de PTar usinas ee luz, levantar um. p~nD da. hora ql!e vivemos, a palavra i1ug~
zeirosf
.
um" homen de bem. Tooo o Senado e -de urbanização da Guanabara.
tre proferIda. por V. Ex~, em duns
O Sr, Eurico Rezende
permIte n NaçãQ enalteC{m1. e festejem a in..
Explique, tambün, por que o Go- opol't1.mldades. Faço-o sem o mais re ..
,\f. EXa, um .allarte.?·~
a o
qridade moral de Vossa EXcelência. vêl'no daquele· Estado· desprezou a motp propõ,sito de cerceâAa, d1mI·
O -SR. AHTHUR VIR .1LI"
O SR. ARTHUR VIRGíLIO - técnica brasileira; .. técnica nacional,
mas. apenas, ?ando .. Impor·
,. Aq;uarde V. Exa., Que trareI 1s . . 0 em Obrigado a Vossa Excelência.
técnica jã a.firmada e merecedora, tâncla de que e-Ia ~e TE!V~te, com o
breve,
E'
R zende _
EStou . O Sr. Furico Rezende - Mas vossa. inclusive, do respei~ do mun-do, em fito de que e,<I- oph1iao pubhea a. :e;e~
~a SJ'nd~u~~onc:ssão do a.parte Que Excelência, por certo. se situa na:ta .. proveit{) de uma. fama. grega, ainda ba. ll() seuvexn.r;Oo:a no seuSJnstod sen~ ... ()
tI.'Hll
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llbUtidaóe da. pessoa humana. e opode sem qt\a1quer
eomp~t\çAo de preço QUfIlldo
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Moura. Andrade. fala na qualidade de responsável, a palavra que pesa,-&- paSe volvermos as vista.; para nOSSL 1- Sejamos autênticos repl'e~enlante5
Presidente do Congi·e..~o Nacional, lavra que influi deve estar revestid":\. lnfâncla ·abandonada, cr:mmosamente dn povo· cumprindD com o noS!:o de ...
quando muito a sua palavra tem que da maior clareza, 'Porque aSBim ela, abe.ndonada na. ruas e favelas, nos ver, e .palavras como e.::t3s não se ...
interpretar a média. do pensamento de fato pesará, esclarecerã, influen·· mocambos e nos alagados, meninos e rão. proferidas. Senão, não t
dê!!se Congresso; não .poderia. je.m!üs dará e~l maior proporção. Não deve, meninas que se criam para o crime,
Sejamos aquéles 'que t.êm coragem
interpretar apena.s o pensamento de nunca, ficar na nebulosidade, porque para Os vícios; se perguntarmo.s aos de reconhecer que é impo~sível a pel'~
Ullla facçã.o (lU de um grupo, Se talvez não surta os meSU1?S efeitos responsáveis por eS3as multidÕês m- manência aêsse latifúndio deS;jmanl)
a"sim fôsse, deixal'ia de ser a palavra que surtirá se vier lúcida, absoluta~ fant!s. que p, Nação ab:::u"'1ona, :se dá!:" Ie anticristão qUe' aí \ :gora, B não l'e~
do presidente do Congresso para E-er mente clara na sua formulação, nos solidariedade ao Congrt.sso, respon- péliremos mll;,s o qU(' e.~tamos dizen_a palavra dêfise grupo ou dessa facção, seus objetivos, no.~ seus propósitos.
derão que sim; se o Congresso sentir do, eu e outros, aqui l.' lá fo:'a, Se:50.
o que não é, certamente, a posição de
Não creio, Sr. Presidente, que V. tal drama, se não temêr a fôrça ~o não! Tenhamos a intrepidez de en. V. E.x".
Exa. pudesse explicar a cit-ação do~ latlfnnc.lO e do lmpenal1smlJ, que saú fl'entar o capitalismo intemacicnal
Dai a minh:l presen<;a na tri~una. navarros rl1l. base da. campanha aml os responsáveis por todo êsse atraso, avassalador qUe exaure as en2r~L;s
em face do di~cun:o prenunciado p)r comunista que dia a dia. se deSlllora- essa situaçao insuportável; se OS 1'e- do nosso povo, que faz com que ::alf't1.~
V. Ex" quando, eleito .Presidente do liza·. Nada podel'im solic~tar. os cl?- presentoantes do povo, que formam "ld1 Q m para fora o produto do I~O<.5.'.,
Senado, aO agradecer a confiall(;a do:; Imunista.':i ao t;}Ol~gl'eE.so a .na.o .ser aqUi_~ congl"esso e forem apenas repfes.en~. tI' baUlO e ~o neso eS~'ôrç?, ~1'12 Ia\.
seus pares, fêz declarações que poúó- lo que a propr;a ConstItluçao pl'eve. tantes do povo, exterm'narão com 1SS0 com que contmuemcs l1l1"'el'aVe's e Qui,
l',iam dar motivos a fOl'mulaçõe.s e a que é a liberdade de êles se~em co- e terão certamente a sua sOlidarie-joutra s nações enl'i q Uc ç :>n.l à cU,<;ta d~'I
interpretações as mais variadas, as 1l11:n.is,t9.s e nunc~ u::na. medld~ q1:'e d.ade. senão. não! Se voltarmos as 110::,s0 t'.·abnlho e do nlJ:-':-"? e~fol{"J, e
ma:.~ diversas, ao sabo!' da posição eXlglSS~ a ex-cogItaçao; a mec'lltaçao vistas, pór' exemplo, para ~ a. minha _ o CGngresso nã-o OIlV,l"a. pal~v"as
politica. de quem as utiliza.
e o nao desta e da outra Casa.
RC""jãO para homens que sao, na flo- ., ""Imo estas q"e e8tou profE'nndo hoje.
Dito por um político, pOJ' Um !11B!11Sr. Presidente. sei perfeitamente pesta ~ única afirmacão da s,oberania I.:'!enão. nfio l Fnft'pntemos, Sr. Pre.
bro d.o Congresso que nao est,ive5.St! que V. EXil. al-cança a intenção de~ta n",ci~nal;
llarF, homens e mulheres )iidente. a realidade b1'8Sileira. cOl.no
revestIdo, como V. ExiJ., das altas ret- minha fala' sei que V. Exa. com- que são na impenetrável mata a le::tá ela a exig:il' do nosco p,a~not:!-
p:::ns~bi1idades, __ da aIta projeção de preende que' a ún:ca coisa que des~jo única decla~'ação de brasilidade, de mo" colocando dE' !ado, a amblGt'o e o
funç.1.o que no ~lomeI~t(} de~empenJ:a, sem eXigência mas apenas no( sentIdo ocupação do solo; se perguntarmos a p~Qlsmo df' uma n1" nona ql,.l(> tf'J~l ~ne
a sua. l:epercu.s.sao ,nao te na maJor de provocar um diálogo perfeitamen~ êsses homens escravos de uma estl'll- l?Gel': silltamos O clamor de. m!l~()f'B
prOfundIdade. part!ndo,' entretanto, te lícito da Democracia, é dar as as tura. sêres humano.s que tém fi. única
P?t~ic'os lltil:U?{)s ':1:::' mal." 8.b12ta
de .V. Ex\\- encon~l'aram ressonância; p·aJavras que V. Exa. proferiu a in~ liberdade de andar entre bichos, ba- condIrão ele pelluria, VItll11'JS dn Jgno~
e,,,tao sendo repetIdas pelo Brasil a tel'pretacão verdadeira.
tidos por pragas e enfraquecidos pe- rância, do atnl~o. do ,1I;Rll('OnO fIU
foraalaporque.
no
primeiro
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seria
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vra muito
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d
' h a poslçao
' . a sua. solidariedade e o . seu apOlOt ao : '1S [ms,cios
e. as Rrelv.!!?dlCU(,(,::-'3
(la
doo Congresso.
E'
natural,
a mm
d t
!t'e:'! n o ."ur~
Sr, Presidente, que se }Jeça. :1. lllter- política: não quero, também, receber ,Con,g;Te.s.so, dirão que Sim, :~) VO 31'- f?VO. es e pfll~. ~ C" ,'·S a
pretação dessas palavras; que V. Ex~, conclusões de outrem que sejam o re- mos leis que exterminem a escrava- [Tão contra o cong-re~.so.
com sua nunca desmentida bravura sultado, igllalment.e, de uma posição tura que aH existe. aq~ela escr~,a-I A nO~'<;a fôrça n1l"'raJ f' a n'1"So. rõ"dvica e mOral esclareça a quem qu!s polític!l. A autoridade. o árbItro no tura que tan~o, escandalIz?u o Mlms: ça política se:'flf) sempre uma d'Ccorft', l'eferir quando falou em "homens caso. ~ V. Exa. que certamente. dlla tro José Ermmo de 11ora;s ql~ando la !I'ência elo no~so COrBool"t.amento. Sd
bons da República com uma mi&"ão. a. Naç~o, com absoluta clareza, na fa" estêve.
Uma escravatura dlfoe1'ente, lO Conn're~so fôl' a reprpsel1hc:?',)' de
nesta h-ora; em homens que devem cllid·3.(~é e beleza de ~xpl'essão qu~ co.- que não é mais udquiri~a p~la com~ IlIma l;in~'l'ia P€'l'del'ft a SUl'! autf'lltl~
'5e arreg-imentar para preservar as ins- !a~t~rtzam os sel1.5 dIscursos, qual~ OS 1 pl'a do homem pelo .d:nhell'O, mas cidade desvincular-sf'-á do povo,
tituições das inve.st:das de homens lm!;l1 g?s que" ,!est~ hora, ameaçam conquistada pela ambIçao. pela ga-ll")o"que' dei,ta"á de sel' a l'Cpl'e.:-'C'nta ...
máus". 'E também, quais aqllêles que a Naçao BraSIleIra,
nância e pelo egoísmo do hO?1em :. se (;~ do p~vo.
"
"iUn('[!ç,am a.s liberda,des que a demoHá uma pOsição em. comum no, pergu~tal'm~s ai ê",s'cS c?nterr~~eos se I' O Br. Aurélio Viona _ V. ,Exa,
cracia dá".
comportamento de todos nós: a pre- nos dao sohdfll'.ed/ilde, eles dnao que me concede nm apll'te? (.1.,~senlmlell~
Nflo se negará V. Exa .. tenho cer- sel'vação do Congresso. a defesa do sim, Sr. Pr€.o;idente, se <.? C~ngresso" to do nroJ'\")n _ Entendo que VOSSlI,
tcza. a êsse alto e neçes.sário pl'onun- seu prestígi-o, a pO}êção da sua -ati- de fato. reco.nl:ecer que sao seres hu- , Exa, esteja faHindo em têrmos .'=enif!iamento perante a Nação. Não creio vidade na vJda pública brasileira. monos. braql-ell'os que. cGncorre~ IBívei s sÕ'Jre
a~,,:sl,;nt('s
e!>pecífic~s.
que um homem 1](' sua ce.tegol'ia vies- f:ste é um ponto que, tenho certeza, p~ra o progr~o do P~B c_ se votal quais se.iam as reformas e~tl'l1tl1nns:
6e usar o batido chavão da "ameaça não suscita controvérsia nem diver- leIS que os tIrem ~a süyaçao de es- _ ref{)l'ma a""l':'iri3. \'ef()rma bancácomunista" -, chavão que se trans- gências ent.re os seus membros; ape- cravos, porque, senao, nao!
~ia. reforma ;dministrativa e reforformou numa arma da opressão. I~~ há divergênCia em relação à POM
E.<;ta, por exemplo, é a apreC"iação ma universitária, Aí' estílmo<: D\f'na~
nU!'Ma
armainimigo~
do l'eacional'ismo
do Congresso em fa.ce da rea~ que. faço de nossa co:::duta., no mo~ mente de ncôrdo. Mf1s c!·p.io qne tm,n.
ttrma dos
do povo :..- numa
para sl.gao
d
ser usada cortl'a ,ês.se povo. Chavão 11 ade dos problemas naClonais.
mento em que V. Ex~ citâ os Na- 'lém não vamos fiC',r srnao de i'cor~
que vem inclll~jve''-a'; ser l'epetido por . ~n.tendo, por exemplo, que se nos varras, para uma índag'ação não b-eru do quando apl'f'~el1tflmos [10 mundo
homen:; sem a menor autoridade para d!l'lgmn08 ao homem do povo e pel'- definida.
.
inteiro, uma !!rande reaE7~3('fio_ do
1a.10.r em democracia porque partidá- guntarmos, se o Congresso co~ta com
E' precIso que eu defina também CongreSSo Nacional. Ql..lf'. sens'vel :l
rIOs de regim:!s totalitários, membros o seu :',POIO, com o seu respeIto, com aquilo que considero dever da atua~ opinião pública or~ani7.ad"l, votr:u a
de poyt.idos .Que não podem ,merecer -o () pr~s~lgio da sua. solidarieda~e, nas ção do ,Congre~o perante o povo. Lei n9 2 004. e criando a Petrobrns ...
respeito da democracia.
condlço~s estrll.t~rals em que VIve es- a fim de que alguns, usando as suas
O SR. ARTHUR ' VTRGILIO
Há de haver na responsa'vel .r,'r- ta Naçao, êle Ira dar a resposta do., palavras. não possam vir com êsse
.
Permita
qUe o Interrompa ..•
j
N
O
h
d
á
d
maçã.o de V. Exa~ um fundamento
avarroo.
ornoe>m ~ povo l'
1- out.ro chavão, p-ansar que somo.s inum argumento lógico, senão uma pl'O~ zel', certamente:. se vos, Congre.ssl,s- tocáveis e não passíveis de critica
O Sr, Aurélio Viana _ ... criando
"a material, e a Nação, tenho certe- tas, votardes leis huma~as, se vos, no nosso comportamento poHtico. o monopólIo da importação e pel'Il1I"
m, receberá com alegria a denúncia. C?ngressistas! votarde.s leiS qu~ en'a- Eu, por exemplo, não admito essa tindó que o PleSldente ,decretasse a
O povo certamente está ansioso por dIquem a mISéria, o analtabetlSmo e intocabilidade' não admito que <;e encampação das refinarIas.
identificar os "homens Ula·us da Re- as. tremendas ,diferen~s sociais que queira transformar esta e a outra O SR. ARTHUR VIRGíLIO pública", Os inimigos da democracia eXiStem no .PaIS; se vos procede.rdes Casa em instituições dogmáticas. ga~ Permita que o intrl'l'ompa. costumo
flue querem d€.'3truir Q liberdade cOm ass!m,. tereIS, cer~amente, a mInha rantidas por dogmas que não se dis- {'uvir os apartes de V. Exa .. quo
aquêles outros que porventura.' ame.l ... ~l~dal'ledade, .se nao, não! Se nos cutem nem admitf/.n provas. Esta~ multo me honram. Mas refiro-ma
çam a. fôrça moral do Con"resso
dIrigirmos ao homem do povo e ~er. mos, aqui, POr uma. delegação; esta- a. 19-63.
,
&te desejo também é doc Govêl'no g~ntarmOs como ez:cara. a organlZa- mos, aqui, para uma t ~present.açác. Houve anteriormente llma. leI da
ft~er:t? sempre na 'pl'e.s·ervação das 1m~ çao rural ~o BrasIl êle dirá certa_ P<lpular, e 4,os nossos atos devemos malor importância _ a Lei de remes ...
tttu,Içoes VIgentes, disposto a mant-er mente a nos, escravizado que é pelo resp.osta a muitas indagnções que vêm 1:'1 de lucl'Os, El'nmos. colegas !la Cã....
a hbel'dade, a Democracia intangível cambão, pela meia, pela. têrça, pela da rua.
mara e V. Exa ..sabla que fOI ore.. t
nest~ país; êst~ desejo é também do qu~rta, por tôdas essas formas teu- Já perguiteI, e repit.o: que f~z O 5ultado.
'
G{wern~, de saber quais os inimigos daIS de exploraçãC! nos tra·balhM dos Congresso em 1963, em profundidade Votada a Lei surgiu na Câmara _o
que est~o por aI, segundo a palavra campos: que se tIvermos a coraget.n Ir extensão, para atender ao clamor ADEP~ o IEAD, 11ma aITPgiment.a,ao
do PreSidente
Senado, instituida,
a tramar deermenfrentar
contra
a ordemdolegalmente
b êsses d problema., se tl~ popular que vem das ruas? Quais as de- fôrças para conter a marcha dpro4
E ainda mais, Sr. ,Presidente: há v
os a ravura e .cumprIr com.o grande.s leis que saíram desta e da gressista do Congres~o. V. Exa. eV8
de c-aber~ um escla.recimento também nos~ dever, e ex~ermIll-a.r a. escraVI"'I(\utl'Q casa, na tentativa de erradi .. estar lembrado.
~
em relaçao àquela citação dos N"aval'~ zaçao que aInda lmpera..~9s c!lmpos, jC'U' uma. situação d.e mi.S éria que .es...
O S:r, Aurélio Vianl'! - Desse.s es ..
ro.", ~a :epetição do "senão. não" àS contaremo.s com a suit .sol!,darledade, 1'.1aga. o nosso pOvo?
cla1'E'~ llentos QUe damos, l:etomnr~ ..
sOhclÍaçoes que fôssem dirigidas /la COm o seu apoio; se!lR 0' 'lao! se nos Quais? A resposta Infelizmente é mOs da iniciativa. se senSlvelS à cpl ..
Congresso.
voltarmos pa.ra o.l?-0mem que à. base ltenhuma, Sr. Presidente. E não pro ... aião pública dêste País como .espero
Quem pOd~l'.ia se dirigir ao Congres .. ~e. um salarloMMlmmo, que é_um sa- Icura o Con~re,c;:so eximil'-.:::e l1a críti~ sejamos, e então crial'pmos os lllStrus:~ para SollCItar medidas, providên~ 1a1'1O d~ fome, ?Ofiem que nao ê re ... j(:l. quando se dl~ isto. porque tal cri .. mentos que a democracia eXig-.e,· p~l'a
elas que fi. Constituição condena, para conheCIdo na forç.a~ propulBore. do seu fca eu a taço, quando digo, por a comecução dos grandes prl~ClP1OS
q~e o Congresso respondesse que, em trabalho e no 'que ele representa como exemplo, que as condições políticas que estfio na. alma e nOs anselO.1:; do
VIsta de elas não se configurarem nas parcela de esfôrço comum pela gran .. desta. e da outra. Casa não são sen~ oovo. Desejo intel'pretar as palavras
nor,ml1~ da ~ Carta Magna, a resposta deza dêste Pafs: se nos voltatrmos síveis às transfol'maçõea que a Na .. de V. Exa. e as interpreto reconhe...
sel'la o "na(l"?
para êle e per.gun~armOs se co;ntamo,s ção reclama., para lloder ~dR;ptar ..se cendo que o de~ejo d~ V,. ~xa. é que
.Quem. ,Sr. Presidente. poderia exi .. com a sua. sohdanedade, êle duoá que "o seu Ol'esc.bnento e desenvolvImento. lO Con.J;resso t.ome a mic19tIva d~s&~S
g"lr de nos uma apreciação que im~ a sua família. está na mIséria, que os Faoo . . . apenas uma crftica justa, lei.g'lundamenta'iS",- pa.ra sua promla
porte.s.se nessa meditação profunda seus filhos nã.o estudam e são doen.. comprovada nôs atos diá1'iOS, de leis sobrevivência e fOl'taleci1l1f'nto, Como
em face das prescrIções legais para a teso que o seu futuro é uma gl'ande I[ le1& que se arrastam com uma mQ~ democrata que semnre fni nenhuma,
~í i'!espüsta do l/senão. não!" que V. i~terl'ogação~_E se o Co?gresso mo- 't0sidade enervante. enqU1nto lá fora ('''lI:; nalavrrlg n<> V. Eva ~<>".'" ser !nExa . tantas vêzes ,ontem citou. Isso dlficar êsse estado de COIsaS, contará Imperam: o Súfrimento, a dól', 4 a.n~ 1?1'!)retada r01'p ..... llrn no""·.., · .... conhdo

Ide

I

I

I

também,s. f.~ jml'~ri~o. A p.N9;Va

'l.W ~ aIlOÍD. ISIlIl!Q, llíi~J ~. 1Ú8b1!!.. A I&lo.!!\:~.
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o SR. AR'l'HUR VIRGiLIO
A Lei de Reme.s.sa de L\Y'l'os, poz bro do Senado e eonseqüentemente do nas de ca.aa., produtores e e11lpt€ga.Pe:'feito.
extmplo. e~ta o parlall1.ent.o .:ara- congre,eso, tem o direito de pedir a 005. todos sem exceção ficaram conIn c ci meu di.'!cUl'~o dizendo preci- sileiro. Medida da. mais alta slgniíi- V: Exa., prttaIdente ~ Congl'esso, ex- vencidos de q,ue. eram poucos 03 dias
lamente que a minha posição é de lu- cação econômica merece log:camente pllcaçÕ€a
e e.cl~reclmeiD:too
.sóbre do Congresso.
1a pf"a ·'reservação das il1.f,tituições, u nosso aplauso. Ainda agora" cha. frases ou ~alavra.s, pr~fendG.s .por V.
O Nr. Arthur Virgíüo _ V. Ex'!'
EXa. no
discurso de lI1Stalaçao
da me perml··te uma resposta
' ,.
leO'lSlativa
de defes~ da vida imortal do con- " mava a au-nção de V. EXa., logo sessã
...11:0 re::sO, porqu.. a vida imortal dês\..e depois da vOl-a-ção
da L ei bd,e,I RemeSo pllmelra vez. encontfQ ep\~ódio'
O SR JOAO AGRIPINO
E' CE:l'_
h
Pela
!
Cúngi'e:-:,.o l'eple..-entan'i. a imortalidade E8 de Lucros om'e a. mo! lzaçao c ltdêntlco
Vid d P l '
O S to que V. Ex,1!- nit,o se inspirou ne':;'Je5
da- democl"'ci:1 e ca liberdade entre' :>Ulgiu na Camara aquela chamada!
na f"d o "lf am~ntd. d rumores mas nós da Oposiç" sab',
,-,..
1 Frente Democrãtj~a amparada 10<70 Ullicur,sos pro en os pe a a:lt011da e
<NU
no.".
..t.
I d"pois pela "Açã~' Democl'át.ic~ PO- fedeml. poy ql~alquer Ch~fe de um d<,?s mos que a despeito da boa fé, da,s
JI.?Ol'n, o que nao aC21 o e que ~
~, .., ; ,
: .
,
poderes sao t'.dos e haVIdos cOmo dl- ideias e dos propósitos do Sens.d.or
pretendo. tl'ano::fcrmar L~so em tabu,! PUI~--' e~ /o~o maIS, ~e~o !BAD·:ti~a.. tos. NlU1Ca. ninguém interpelou o Pre- Arthur Virgílio, em relação ao Con ..
que ,
"'e Pl1t.enr:f'.
que
o
con~J'es;::o.
para
IflO~O
m
.
.
t.tu.o
de
co.r
..
pçao
poh
......
o.
·'d
,.
T 11
··b'ltna.,
I p3..a
.,.
gre~'o e à 8\1",,~ manutenç"o,
' .
. t
á J eleitoral que atuou nas eleições de ~a eu te d o S up~emo
", a desn",e'.~er pr(':~::rv~~o. deya ser
ilLOC ve-. 1862 derramando bilhões de cruzei- e~clarecel·. as suas pnlavras;
nQ..l1.c:\ t-o da 9\UJ. peuca crença religiosa, E:·ua.
lSsnlo d eC'i'i: ca. NaG; Eu, membro do
1.
b'
nwguém Interpelou o Sr. Presld-ente Excelência não teria coragem de J\1...
COI11re~1-'o. faço-lhe criticai'. laço eras, .numa ca~1.pa~ ,lil- ~ara su verte: da. República, que ropre.<:enta c poder 1'a1' sôbre os Evangelhos que ai; ~ôr
ccnt:nllo ::: fazê-ia;:;. porque entendi). o .~l-ocd~o'Je atEntaI .fOlma~ u:, con-l,polít!CO. para dizer o sentido de sua ças go . . . ernamentais não cam:nh'.lffi
CQ:li.O meu eminel1te colega. que o ~l e...s o . OCI ,fi. malleJamen o o::; sel.t~ oração.
.
para o golpe.
seu prestíg-:o perantf' o povo decor- .ne~tol~s. E n01~l'v. ãExa . q~-e, daI
E' rainda. mais extranhâve! o fato,
O SI', Arthur Virgilio _
r do se-i própri comportame-nto.
~al," <:~. a _ ~o 11,zaç~. con·ra ~s uma clareza absoluta. V. E}:a. falou., me perml'te um aparte?
V. Exi[l.
e , o
~lansfo.;ma.çoes estluturalS no Bra})lI Iqualld O o discurw de V. Exa, é de
L-embro aqui a famm;a fra,<;e, aquêle fOi. teta].
..
.
em termos genérICOS. com,ra os inL'1üO SR. JOAO AGRIPINO - Com
ex~raol'dinár'o conceito de Lincoln.
Fala-se nos Jornais todos Os dias, ,goo da democracia. qUe existem neste muit-o p1'3e;er.
a ref;pe;to da ~iübi1id'ade de se en- f abriploo os .g~·andes jornais da im_ ; Pais, som duvida alguma. V. Exu.
O Sr, Arthur Virgilio - Em priganar o p-cvo. "Podl'~"e- ep""fnnar o' p:e:1.Sa brá.Hlelra e e~contramos .. co-lnâ~ se re!er~u o posição olg11ffi:a. nem meiro lugar, a opinião a que V. Fx~
pOYO dmantE' um certo tempo cu par~ mo nOrma a dlHorçao, a mi.stlflca-\&. ldeolog13 _alg~a.
PJ:et-enu;t' ,q~e se refere não é o consenso do ry'lV()
te do povo onrantf' t.odo tRmoo mas. ção, a. m(m~ ra..
.
clt:e nomes ~ preten,aer o que? rrans- brasile:ro, mas da União Dcmocráti~a.
nunca todo povo durante todo tem- \ .0 SI" . •4.uréllo VIana - Mas, ta;n~ renr o PresI~~nte no Congrc~o, da Nacional, E' um direito de V. Ex~
po".
bem. aconteceu um fato lmpr~.~lO~ sua alta p?-s.rça-o, para o te~l'eno 00- formar jUizo a respeito de qualqqer
na·nte a re.spO.sta do povo e':ifeVe à· mUln do. dIálogo e do debate a que :lic:curso r,"'olllmciado pelo PresidC'nte
para afirmacã-o da nc.C:Sn atuar50 altura. Es,::.pomàneameme rnoblUzan- V,' E::a. não se pode submeter 0.11 dã República dentr da oocsição '~,npc1it:c.a pp.l·ante a ~l~ini:ío públioa do·se. democratícamente mobilizando- nome do Congresso.
transigente 'ue faz o a a-l-t.a! G ,1:
t.emoS que no" ident:ficar com () pl"n._ ~.~e1 ~I?ro\'eitou-.se do sistema e tOmou
Posso eu. 001110 Lider da M-lnoria. no Mas eri relação ~ ~í'nl
O\cr_
:;amento popular. com 0,<: an.'IeÍos e i a InIClatlVa e,. o que estamo.~ verifi- travar ê.ste diálogo cOlll o llobri!' Se- i '
'1'
.
t I . . las p.cmas reivindlcacões ocpulnres. Se nos canda. é que e.s.'<"ieS grupos não e:)tão nadar Arthur Virgíiio, porque nós :e- V cçoe~ !,e iglOSas. V, Ex· na,o preren.
desv'ncu!a.rrncs dê~~e,<1 1ln.sf'ios. deB. ;,endo bem ,<;ucedidos,
presentamos part·idos antagônico,., e -(., erI~lr-Se em ,meu D. JaIme Cãsas reivjnd5cações. dE'~Sfls ~olicita:,õ!"s
O ~R.. . AR'rn~lt VmGILIO - ud\Tersários. e repres-entamo;;
tôrças que nao endosso as pa.la\'~a.'.i do G~.
pel'deremo.<; .norsa autenticidüdf'. con- Ma;s eJ~.s. tem, emment.e Senado!' Au~ ·IPoUtlcas. Não, V. EXa .. ~om{) bem
O SR. JOA~ AGRIPINO -:- ':7:';0
6€flllentemenu> o no.'>So pre..~bdo.
ré.lo V;ano., ,0. maior lll~trumento de a~entuou ~ ~der do Partido Traba~ qUt; me ·enganeI, quando acred1t..el ~a.
O Sr Aur;Zio Vuma _ Permite V luta- p.ara utlu::ar, que e O d:nhcu'o, Ih1Sta B!"a~Hle1.fo, V. Exa. l'eprespnt.a pouca crença de V. Exo?-. Mas naO
Exa. o~tro s{'parte? (A.<isentÚnento dÔ DJ~heIrO que ~~mpl"a, ~inhel~o ,\~e!a média do pensnment? do Cong-re.<.;~o ,me en~an.e1T q,uando acre.ditei que V.
",rador) _ A Lei do Inquilinato. -por conomp~, dmheno que ~vllta. dmh.eno le para represeI?-t!t-~la J~~lS poderUt IEx~ nuo JtU·f\.VR. a despeIto da pOUC:1.
(:xempl0 pro\·roga ..se Ano ap'" a.no que deg[a~~: as ,d,mheuo" qUe alca~- Itamar' uma pO.sI-çõ.\O pont:ca,
crença, e não jura porque crê ma!s
•
c:'
0,.
. .ç.a os obJetlv~, eles o tem. Dom~-I O discurso de V. Exu" naqutHa so- ,do qUe eu pensava,
.
:~t~rg~dO~~ aa1>!nas t~~g~~~ qd: ~~18 In:am todos os ll1st.rumentos de pub~. lenidade, toi ~rcc~samente llm~ média
Não faço opo~içáo sistemática' C1be
oS
• ~a.ran 1
u
n ~Uade, podmn transformar a mentI- de pen<oamento porque todo ele teve
S
d
~ f
V E n' .....
com's.sao do. . ~ngresso irá e.5tudat
em 'Ierdade; podem fazer uma mo. !como U;hi.l tne~tra a def&2. da De~ I? .ena o Q~e nao aço . . ' x· se.re;
uma leI dehmtlVa qu.e venha a <leso bilização neste Pais .suscetível de en. Imocracta âas Irt"tituições e do con.,lerm -:- e agora me obrIga a ace:tA.~
etplin~:r .a~ relaçõe,s enh'e- inquilino e frentar aqueloa a q~e V. Exa. ainda gre.s.so IJtlt:> 'v Êia. preside.
o conVite o amável ?OnvHe - à con.
!J)ropTletarIO. Na.. verdade o povo há. pouco se referiu. aquela outra que
Não .sei o que pU~H:rla en~end~r c duta ~o meu parhdo. e devo d zer
acerta.. Por que. então, não equacio~ poUCllS. oportunidllde .!-em de aces.so nobre Senador A!'thur Vlr.?ilio a,'a! ~ue nao endosso as palsy:as d Gonarmos o problema?, Nos mell~c;.
ac.,; meiOS de divuIgaçao.
frase Navarro, pergunta S. Exa. quem "Ver~ador d~ Guan~b~ra s,.0bre o (''Jtatos COm o povo. EtntO a crülM (l
Ainda ont·em, COnVel'S6Va cOm um. Ipoderia. ped1r coisa diferente? Quem Imfclo do dIa 13 des~e mes.
:ao mesmo tempo .a defesa. Apl'eFren- I :q-epu~ado. ~a Umão Dem?cl'át.ic.'l: Na- !quer que fôSSe. M~ S. Exa corno I Considero um direito legitimó do
to <l que o Congresso vem fazendo de 'I clona1. Dl~a-me le que fora Chama, do Presidente do congre.':so náo falaria' Deputado. Adauto Cardoso dato a in..
po.o:itiYO e o qUe tem deixado d€ fa.. de comwlLSt:a U3 seu Estado, e que e não atua~'ia ê.e maneira diferenle. terpretaçao que1 S, Exa. aprouver
eer. podendo ter feit-O. Ma.s. sei - nrulCJl. m~H.s. se livrou da acusfl.Ç50
Já ouvi o nobre
Senador Arthur a respeito da mensagem pl'e.s:jdencial,
e creio que V. Exa.. também <l sabe qt~e su.scetlb_lllZO\~ as _áreas !1utiS m- Virgilio denunciar aqUi. a,s di~'eitas mn.s não me agradou sua interferên _
_ que a opinião :pública está _ ot_ genuas (.0 ln~enOl'; are~s. mais toca- como tentando golpe e já ou.,·j OUtl:OS I eía. prec:samente porque trazia a e:va.
ganizando"'Ôe de tal modo. qUe o povo das., pelo sent~menL() rehgu);f.o ~ Sem senadores incluslve eu próprio d,cnun~ de into1erânc!a numa sessão .50lfne.
está mObtlizando-se de is.] maneira e UHJ.l~r escInreclmento, e que, ate hoje, ciando o Gove!'Do como tentando o Mas a UDN., como partido político.
~om tal rapidez se proce!sa. essa 1U()., ass-m o conslderam.
golpe,
. .
não é a palavra de um homem. Hem
bilização, que nós _ falo en'!. tese _
'l"oi às fôrça da refetição. lôrça de.
Pretender que o .P;·es~dellte do de_dois homens. E' tIm conjunto de
temos quO ser sensíveis a êsses e1a.. engôdO, a fõrça do embuste, à fôr('3. Congre~l."o seja in8E~.nslvel ao q.ue f.e I homens, e V. EXa. bem o conhece e,
nlOl'es, t.emos que partir na frente da. mistif:cação e da mentira. _Cj,úe diz cnesta Ca~a ao que .'le diz n-';!,;.'\-' sebe. que muitos têm tolerância. in~
daqueles q:le preU!nqem, sob o pre. m:Tcaram esses parlamentar udenlsta 'casa; pretender que o Presidente 00· clusive pa.ra OS erros do .Gov.êrno.
texto de nã.o est9.·rmas
resolvenàD pel'ante o ,seu ele1torªdo, certamente congresso seja -insensivd ao que se
V, Exa. fêz referências à ausência.
COID<l d~\'el'íam.os Os problemas cru~ lhe tirando mui~o.s votos. apezlfI,,> po-r~. diz na, imprema, ao q1tc se prega noe; de concOl'l'ênclM no Govél'no Q\rlos
ciais. transformar o país inteir-o n~m que é defenSOr d.as _reform-n$ e C?l1Si .. rádios, é pretender' qUe êl-e não :5eJ3 Lacerda. ~eço a V, Exa. que pa~e
calabouço. ~!o regime de vIolênCIa. à,e.r~ 9.ue o Pais nao pode .con~mu0.r humano. ou pretender que êle não ai. e pen:uta 9ue lh~ peça: alto la!
Temos que compl'eend.er que o povo dIVIdido como está, nUI?a mmona que queira defendei' o CO)lQre..."-50 e as in"j-~ Porque nao ba Governo qUe tenha
bl'a~neiro de..c;eja realmente a
Tea- i usUfrut e uma. maiOl'!a esm.ag?-dora titulçõe.c; (MUlto bem),
pl'imado mais por ausênCia de conlização das ref-orm,r.s. dentro do pro. i que sOfre.
'
V. Ex~ Sr, PreEidcnie quando Ee corrê~cl~ do que a,Quêle a qUe VOS~it
eesso democrático. Nfio vamO,,- pC!1sn.r
$1'. Presidente, yol~() à pal.c.vra ilus- referiu à defesa da Democracia d'is- EXr..elencla serve no mom~nto. Sao
em fiA" nem em 'tB". ou em cú"pu, tre àe V, Exa., após todas. essas con- se que o presidente da RepÚblica centenas e centenas ou m;.lhare~ de
las; pen.samos no povo. porque é dêle, s.1deraçõe-s que representam um..t ,de. contara com o Congresso CDm o seU t~l'efa~ de ~tr3das .~.e rockigero .c:...
pomo qUe vem o poder e' todo o no. finiçflo de posição. Volto nà certeza, ,Mio e .- <ua solidal'iedad'e em "'do drdas ~11:cluslVe a polmc05, para eleld ;:. 'e exerCI
•
'd
'
.
~
.1'''
- "
em seu nom ",.
. . , M,as. d e. que e] as fOlftm
perf eltament~
e~~ q.ue
quiser na
Slução dos prolJlemas" do to pOhtlCO .
e~l<ou pensando. nobre .senador..~l1e te.l~idas e de Que. em bl'eve a Naç.ao povo. ~ "" .
.
, Se V. Exa. e.Cl1.~a o Governador
l! chegado ~ momento de a co1f'tlv}. OUVIrá O.,. escl ar eclmel1.to que. de~eJa;. '. Quando V. EXll diz que o Congrto:.<}O Carlo.-; Lacerda de 11{l.ver cedido c e5:dáde que lepresenta o P!?vo() partu V01to',ce_to de que V_o ExR.. daIá a~ d~ve ma.rchar pa~;r as reformlls v'},~_ltUdo urbanístico da cidade do Rio dt'
para as ,reforma. sem sentIr·~e pre!: .. maim c .reZo. aos se-l1s conce.t:os, aler~ sa E,i n,A n '
ã
'0\ I"
d' t· Janeiro a UUla firma "-re<TQ acuse
i
d
.
á
tará.
h~
t
'I'" d
.... CC-IC cm n .p es~
..zen o ,)11 !"(\
c
". '
fi ona, a sem aceitar que €st
s-endo 1r.
:ma~ il. .0 povo pe~a _J>O.-". çno a::: coL'>a: se .'1.0 deíefider a harmonífl rltmbém o Govérno .lu'3celil10 Kubicoag.da - mas pelo dever e pela l·ase~. pe.a cttação de nomes e cnU~~
. t<:chel' que entl'e""Ou o pTojeto de
rPl'e~ervaçã.o d3S IIllStitt1j('fJe~ d-emOI {~aqe!', pers~ando reJevnntrs~~10 ser- entre ~ dOI~. por.er~es, e defende aqm· iurn~~ e de 'Três~ ?vl..U':as a firmas
tl'át.!cas, .reallzá-las o qU9.nto lI.hte!j\'"Q<! ao BrR'll1 ao indicar .qU~IS Os qlj.e l~. qye)'.?d~ tlPs ~ef.;:en~.ef!1os.
estrangeiras,
ou o maIS depressa po.ssive1.
e.'>tao ameaçando Q nossa rlemoera- , , Não Sé _s~ {---PTB e.. t:nh1 co, ntra tu~
O Sr Artl tlr Vl·rgilio _ Nã "'Gm,"
,
ela. TC'1111o certeza de que V. Exa.. do 1~t9, porqut', então, não ente:1de-!
- ' , -[ .. ~
. ~ '~t ' 0" ~ '.~
O S~. AR~rHUR VIROILIO
_ hOl1ra.r~ sua- tl'Rdiçá'.!: 119: -luh>. pela de-~ ria:.o::'querquer..
pete ,a ~m e"".ac:. ""le::;p~~ rt; p~:ml~~
P€rfe~t(l. quanto a êssAe aspecto. estou mocra.CIa e que pre.starâ &se' -!;~rv:co A~n-tllOu J SenadQr Art,hur ":.'1' gtlio e.sclOleCet qu~ es.sà~ t>Rcu.8çoe.<; ]a f~v
Jler~eltamente ,d.e acol:do. E~ta. em 1fiO BrMil. (Muito bem,.; muito bem). que não desejàva uma resposta POU., ~an~ r~spg,ndldnSc?uo li~er ~u"el
. ~;raacle. tem Sido a at~t--lde de Vo~~a
\'~'-!õ;' T ' . - _" " .
~ t.ica. 'Ma's ·eu me permito com i:I de
e n ra e na amam os
,PU:
Exa, homem que mru,<; duras cnti.
O SR. .... r".IDEN1~."
. ,'d
ê-·A·..l'
. . a . ..
.
tp.do9. Mas a V.D.N. não tem auto
't
d
\lI a v nlQ, -uC S. Ex, paS,,31'. 11'6"(' a, rl'd"de pora condenar a l"l!
de
ca.., t e':l1 f eI o a<l Con!",fre.sso urante· Tem a pa'avra., o ·nobre Senador a. uma - rê~ bSta olítica' ~
.".
. <\ a .
um longo c:xefcirio d~ mandato co. João Agripino. _
. ..
De ";!Í
d·J '''' d' 13 d ~
('oncfm~encla, porqu~ tAmbém e. .p~aIno deoutar:o federAl e aCTo"a como
po:, o.! UI "'0 . e
.o o.;or-· t:cou. por intermedlo do tieu MUll_Si bl'Phaút{: ."enador _
a~ n{e;m'o tem,
O.SR. JOÃO AGR.IPINO:- ~ rent~. l,>rO!,el:Ido pelo, .Pl'e.sidente rln tro Virg-flio Távora. Aquilo :,.e tl'am:
po que rc;<.sa1t.n as mcc!idas ,di<2:ml.~ de
(Sem revisão do orador)
_ Sr. R.ept!bl!ca no .comfei~. d~ ~G1,l.~t:laº:~l'a~ formon em t;!axe que expllc:1tn a.!e
aph"ll~o que e~ta e a outra Casa do Presidente, ouvi com o devido rflSpei- nao. }louve qU~m,.. nao admltIss~, d~ como economI'l conslde!'and~ - ~ao \
co~~,,,~,,C:n votnm.
to e 9. maior ateuçi'io o discmso Que' pron.o, que em:.a·va daao o g':'.an,d,f' conh;eço bem o p."-Sun,o·- que O.pl?"''!-." '" é também o meu comporta. prolíunciou o '1,1der do PTB .ne.1tn Ca.• _pas..so para ~ gc: Jpe ---:: as clas~es con- .",~glJ1m('n~{J ,de oh"as [~:01·!f',,"" me "men:.o.
6a. S. EXIl". ententte que, como roem• .:;el"fadoras smdlçatoo -estudantes, do· Sl\'e o elúr.o.
Foi p~auc.<d.o no
1,
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pretendem levar o Presidente da Re~ militares e civis, para sJJvarem o re~ f logo Jrá T-':',!lt,!nuu porque a pos!c:10
públ1ca à campanha de de."c.'édlt.::> do gime. .
_
• de tr. Ex(l. é uma e a h0ssa e aque.Q>
COngres,::o. ou à cs.mp:11l11a de pressi!<>
Ad:lllto, e tOd~ a nação. ~2) o p'..v. f Q~e anunciei., Para concluir diTei q<l8
contra o Congre-_SQ, tuao isso excede nunclamento Bnzola €f'a um conVite nao poderia dlzer isto q'Ue V. Exu. e..,tâ,
os lim.tes, a,tenta c::ntra o regime, e à instalação de um Govêi'UO seme • di~endo, ap2nas, porque nM seu Jid2r
põe em ri~co o reg~me denlOc:'ático, lhante ao que prega nas praças pú I da União Democrática Nac:ona~.
como se fOsse um p.uno inclinado, no blicas. COm o f€:cllamenC:;) do
O SR, JOAO AGR-IPL~O - Ml~!IO
qUal, RPÓS me!::> caminh~, n:nguém ;§resso. E V, Exa. me perdôe, pois, sei obrigado ~ Sfn"ldol' Arrhur Vir;L.•Q
pOde ret.o:mar. Se o J?res~d-ente da que e smcero quando diz que lIresel'v'\ em me CJlhuni~h'r sua amênc-!a; _"fi
República assum,u vU asswnir tal aU o Congresso e ar DemocraCIa. Mas re ) qUE. é forçada. S. Ex(\ QnUnCI:l 'ou~
O SR, JOAO AGRIt'INO - .ocor~ tuGe, não seria V. ExIJ. que o iria. de- ceio é que V', Ex9, Senador A:'thur e~tará prese~te afllanh~, lamento
re qUe V. Exa. G,.:;USOU o GovÜ'no do nunciar, mas o próp-l'io' Congresso.
Virgílio de boa fé, esteja sendo en- nao me poder ouvir; de vez que não
S:-, Carlos Lacerad,
A V, Ex!). está resefvad-:>, Sr, pre VOlvido, como muitos, nessa tela
deseja ouvir V, Exa., Sr, Presidente.
O Sr. Arthur :V:rgiUo - An'sel.
sidente, o papel çie defcl1sol' do Con cOI1Spiração cuja sede é o P~lác!o do
Realmente, já não me tem sentido,
O SR .. JOãO AGRIPINO - Mas I g:e.:;so, representando, creio, a unani. Planalto, '
já não t-.em importância a palavra.
V, EXa, confessou que o. Govêrno 1 midade desta e da outra Casa, porque,
O Sr, Aurélio viana _ PCl'llite V. de V. Exl?o para·o Senado da RepúFedeyal . insiste .nessa Pf.áttCa., e ~la~ se há irumigos. do regime)R f:)ra, aqui, Ex1l- um aparte? (Assentimentú do ora- blltl, porque .ela 101 clara dema1s e
COl1.S1dera fato Irregular, Devo dlzer . pelo menos, amda nlUguem dêle pro dor) - porque reconheÇo a. honesti entendida por todos. Não Se dirlO'lu
a. V, Exa.; que no GOV~l'no_ Jânio feS5ou~se inimigo.
dade de V. 11'x\\ é que vou proferir a ninguém, mas a todos Jlllmírvos "'da
Quadros nao hg.uve adju~!CRçOeS ex~
Mas, também, ninguém é surdo, 5r, I êste apa:'te, O neputad<. MárIo Lima, demceracia esteJam onde estiverem,
tru~1ip.1ites com .autorlzaçao do ~re- Presidente. Não pretenda o senador I CIo Partido a que pertenço, estava aO
,0, certo.é q,:e o Senador Arthur
sid~ntc da R~publica. Np GovelJ1o Arthur Virgílio que todos sejamos an . lado do Presidente da. Repúbl1ca Vlrgll10 amanha.. h'ará, a explicação
Juscetno. Kubltschek, muWi3: e, 110 jOs, Ninguém é surdo e todos OUVi
quando da tribuna, falava p~l'", o po- Que agora solicItamos. sôbre qual, o
mos o Deputado Leonel Brizzola, no vo o DeputadO. Leonel BrizzJ:a. Es pens.amento do Dep~ta~o,L~onel Bl'lZ. atua!. 111{US do qu;; n~quele ·tempo,
(} s.r. A~·thul' y~rg!llo. -- V~"6a Ex
c~micio do dla 13 do co:'rente mês, tava localizado num ângulo do palall-I z?la., será ~le o,? nno ~n!mlgo do l'e~
celellc~.a. nao f.'Sta hem mfo:rm-:tdo.
conclamal' () po~>o a [ecl1ar o Congres. que e nruna posição tal que con.soan gune, da dc.llloc.ac1a e do congrffso1
. O, SR. Jo.AO -:-GRIPn;o - .. No ISO e instalar urna constltujp.te ,E, 1;1.0 te o Deputado Mário Li:lla: por mais Qual. 0. pe?ru3nmen~ do Pl'~sldente da
Governo Jám,o QUudrm llOUVe ~om-I falar, o Sr, Presidente da. Repúbllca I que tentasse ouvir o "'discurso do Repubhca, SOUdAdo ou MO com sell
pra de _ma.terIal pa.:m o D: ~,T .. s.em fê~. rillL'1osa. referênc.l\ a êsse ora. I Deputado Leonel Brizzol:l., não l~Oll.';e I cunhidO? Qual o pensamento do
COllCol'rer1c.ia, o telex m:ts fOi a ulllca, -dor.
.
guia, 1I.:les não colocaram nenhum al- ~. De soI1d~rledad~. ou não a um
assim,
O Sr Aloysio de Carvalho _
to falante pa.l"a o palanque "'em es
seus mais eategouzado.<;: Lideres?
N~~ respondo pela admin.!straç.ão I·unico o;'ado:, a que se r"eferiu S. Ex' taya fora ou' milito perto' do'" palan
. ~ueremos ~gora, S. r, Presidente. ou ...
Virgllto Ta,,~or.a, até J; 'que e ,1I:'.Ulto
O SR, JOAO AGRIPINO _ Por•. que" ou quando o Deput.ado Brlzzola ~la a. .~ala~a d~ Líder do P~, S.
do agl'aào de gove!'n,ate.:. !it~a:r ho- tanto, Senador Arthur VirO'iUo a des se afastava do microfone podia-se Vx' ~n e.s e fe
~!areClmenros a.
mens de bem :a~a. a S:l3. esfero. e, ! peito· de V. Ex'!- não d~sej~r uma ouvir uma ou outra frase.
sei se r\f.~ a. ev~ ,pe .,. os DOS seUs ~l'Ó,"
depo:s, p.l'opor aqUIlo ql!~ 5sb;mos
resposta política ai está o llome de se o Pre6idellt.e aplaudiria ou não a fi~\~ c~~~to e~~.p~.~it~OSb tran~~.
jnstrwu;Ufo. de corrt.::,;~c. !?~ mo o u~. pelo ~lenos! .C0l:ll certeza 1ni. declaraçúo do I?eputado Bri...wla., mas mas):
'
em. a·
que tan,o ,J.~ '1o~ens c.... goYe~no que lmgo do I'eiflme Jmmlgo da Casa a por· uma questaoo de justiça 1: cren
serviram: ao preslr:~:tte GetúliQ yar~ que percence. Que quer mais?
do, como creIO, na pa.lav:-a do' Depu
O SR, FILlNTO MüLLER:
€f\..'<;, gomo o.s que servem ao ~~verno
Ouça a Rádio Mayrink Veiga; a tudo MáriÓ Lima, o P.residente da Re
SI'. Presidente, peço a palavra
João G.oular~, P"?dem, ~~t 0.-:, ,,5 n~- linguag-em ê diária, tôdas as noites, pÚblica não auviu, por inteiro, . O la ordem.
'
pe ..
sin-:. tel s do Vl",r.u~~ de.:ose proc~ o pregando a subve:são" a reVOlução, a 1 discurso pronunciado pelo Deputado
o SR, PRESIDENTE:
bllutQ usual n~ Br:.S1 !..
~
I guerra ·contra o Cong"l"esso," parque LeJnel Brizzola '.'
O Sr, Arthur V1rg1li o - N:o.o ho~ entende que o Ccngl'es.so não dá as
O Sr. Eurico Re;:.cnde - Não ouviu
Tem a palavra. o nobre SenadOr Fi ..
mens d~ bGl?' que nao se deixam cor- reformas.
.
e gostou .. ,
' Unto Muller.
romper,
-<.:1
eE' muito, porventura, admitirn.\os
O Sr, Aurélio Viana - .,. tanto que
O Sr. Filinto Müller _ (Pela ordem)
. O SH. <;,JOAO AS;r. .. INO, - s~al' Que ,tudo seria um plano pa~'a desa~ a tHe não se referiu. A referência tei- (Sem reviSão G.1J orador) _ Sr;
nhor Pre"ldente~ qu",m po~erl:l.. e
creditar o Congresso na convicçã.o e ta não foi propriamente ao discursO p,residellGe, não estava presente no re ...
em1;: •
.!"
cont.ra o regIme nemo·
' C
"
•
't'"
.'
B "U"? O l"m"'
dl.-"u"
na presunçao de que o ongresso ne- como da a entender o nobre Senador cmto quando usou da palavra o etni~
cra ICO ao ra,-:.
u\' vS o ..::. .... "
",,1 Eu"
R
d
.I" 1 "
ISO
de v. &'1(0.. Se fósse
'l1tJ.SSa a Pi'e- garla I'd
o as, ou a m,?.J?l
p~~, ou ~ ~
tlCo
ezen e.
ouv, me us've nenta Líder do PTB, Senador Arthur
"d' ,
'n n"'l1O"res"
e o '''Cl'r''O gumas das re!lorm,ls? Serla, entao, peh telefone, por paIte do velho Mau- V1rg1l10, Deduzo, porém, das conside61 enc,. u.. vv ~ ,;;0,
u,~ . .1.
. do comi
de
V EX'l, devesse selO pOlitico,
não um
._ p1an
•. o ,P al'a I'ncompatibillza :' a- op i gabeira
.
, que'. convelsan
. go s ô . rações que acaba de fazer o eminente
teria' sido aquele o nOssO di:;curso, nrao: pubhca ~ c~ o Congre,.sso, con br.a ,o comic.:o, ,c!.-eclarou-me que o senador João Agr~plno, que S. Exa.
embora' o consideremos magistral, na venc~dos que ootao de q~e na~ podem pr~sldente ~~o oonse~ulu ouvir o d1s- fêb uma interpelação ao l?l'esldente do
"pos;ç1"o de V. Exa. Mas, t,ambBm, dar o golpe contr~ ,~ ... ,or;gr~)so ::em ~U1~O do. Bllzzol~, polS p~o~ da. sua qongresso para que 1nterpelasse as pa ..
não tomamos c,arapuça n!g~ ma. por contar ,?cm 8; opJnlao pu~lica, ~co~n mtlmldacre, aS31m· o dJSSel:a. Note lávras pronuncIadas no momento da
aquilo qlte V.
~... , disse. po"!" qu'~ 1::':> a qual e p:ec~ c~mta~ pal~ :) eXI,() V, E~:l, que nB:0 cheg~ àC;uele I1onto Instalação dos trabalhos par!amenta ..
.
pretendz:l1os 'pedir ao Cong)'et,so 1ncla. dessa, tralç~o a Patrta} Serta muito de dl~er se _esta ou nao de acol'dQ. res.
Entendo, Sr, Presidente, que cabe.
dn..quilo que V. Exa. G.::s-e e que o acredlta.:.- nlSSO, quando um dep~tado Isso e questao dêle,
c'on':>Tesso mn-n.ria.·
.
federa.l, e~-G?ve:J'n~dor de Estaao, e
O SR. JOAQ .AGRI~INO Sê- aqui, uma questão de ordem. ORe..
, Nto sei PO~ que. o Lider do PTB ~m dos' Pl'l":. r1 PR1S llderes de seu Par~ nhOl,;;:pre.sldente,.,? depo.lmento do nO- gimentO,'estabele<:e clarament.e, em um.
re.:::Q:veu tomar 11 sj fi ca-rupl:ça, ou ~~do, C?n1pRleCe ~ ~ comiclO do p're- bre .... enador ,AméJio VJana em. nada de seus inci.sos. que O Presidente não
tomá-la par,:), o Presidi."nte da Repú- ~dente da ~epubhca" na ex capItal afeta os meus argumen~o.s. O que lm~ pode ser aparteado. Adiante declara
blicll, e fv..zel' interpelações o. Vossa r ederal e amei?- Capltal de, tato, e p?rt~ é saber S~ o Pre~H!ente da Re- que. o Presidente não pode estabele ...
•Excetên~ia, a. fim .dê que diga que pre~a. a revoluçao e conc~aIlla o povo publIca con~~rdp, ou naO.
. '
cer diálo~o com. os. Senadores, quandQ
não se dirigia 9,0 Prêsiàente da Re~ a VIr fech~:, o Co~~resso?
.
O Sr. Aurelw Vtana - Foi dIto isto?· no exerClclo da. prerudêncla,
Pronunciou V. Exa, um discur~()
'li"a :Mas se o P"'esidente doJ. Re~
Sel'Ia mUlto adnlltlr que o· Preslden
SR. JOAO AGRIPINO - O que
P~li~ náo' eSltá cÓnspirando, .se 0- te da ~epúbUca não ,~tenha tido uma impor.ta é QU~ todo~ u6~. brasileiros, ltnpessoal, elevado. sereno e patriótico.
~res~dell,.e da' República, a despeito pal~V1'a ~e conde~aça!) a tudo isSO? q~e ~mhamos ~ rádIOS lIgadOS, e, ou- definindo' M dificuldades e os perigos
que nOs ameaçam neste instante, Náo
d ter p:'[)"? .l...30cado· um~ luta san~ Sez:m mUlto admitIr que tu~o, afmal. Ylmos,
..,.
E outra. é P.Qssível Que agora, da Presidência.
g;cnta, e~tá d:~posto a evitar a s~rla ~um plano para ~~strU1r R-S insO' Sr( AurelIO t lana
Seja chamado, a lntel'pretar suas pa ...
'uerro. c:vil, neste País; se o Pre~ tltuiçoes, quando vçrlflcamos que O coisa.
~idente da República tem, como mesmo. deputado Leonel Bl'iz?la per ~ ,0 S? JC?AO AGRIPINO - E a lavras, ditas na ocasião em que de ... '
'.
'
' b l' • 1 . d f
das gunt:.>u aO povo .() que desejava se pIegaçr.o fOI feita.
venm ditas na- presidência do Con ..
r~~~~~~~eslll: : ~~~U~l;çãeo eSd~ 01'. um GovêrnQ. nóvo, nacionalista,' de O 9ue . desej~va siucera~nente é q1ue gres.so Nacional.
Atendesse V. Exa. ao apêIo que
den d:'ntro dos estritos t al'ffi03 da ministros naClonalL.. tas, Um Govêrno a pnmerra vez . que pediSSe a· p,a.~~
côn;tH~içl"lO, que reserve, er'ítão, es.se. de ,naCionaJis,~. presentes MiniStroe
nãest~ <:asa o lir~r Mihurv V~g 11.. lhe foI dirigido, e estaria. deSl'espet ...
aTeIa. às Fôrc" ~ Armada.c;.
~vIihtares e CIVIS nQ palanque, e con- la, no. os.. e Pal'(t ,n erpe ar . , x" tando o 'Regimento, razão peja qual
t
' p • " 1 nte d R ública pas clamou o' PO\'o a . levantar os braços E!r. P!eslden~, que defende esta. ~ns~ levanto essa questão de ()rd-em.·
Se o r .....';I( e 1
a, ep.
'.
'
.
d
ê
êl' tltuiçao, mas para nos esclal'eCer a
Não entr(, llO exame <las consldesuudo a chefa das' reI\'mdicações po- se qULsesse, o tlpo ~ qov rno que e palavra do sou liderado correllglOnápulares. não se considera ãrb.itro in ~rega\'R? E a. multldao inteira pre :10 e companheiro de Partido. Depu. raç{-.es aduzidas por um ou outro dos
fativeI d:) acêrto oU do d:esacerto das sente ao. comlcio, calculada em du t.ado Leonel Brirola -e para dizer s·e I1derM 4ue me a.ntecederam r.Q trl..
providências que sugere, m~, ao cou zentas mIl pessoas, levantou Os bra~ estava COm êle solidário OU se
pre. bun.a, Ta.lvez venha a ter oportuni ..
~
tt'á~'io, o Congresso - <.trb1tro d~aB Ç O S ? ,
5idente da República estaria ou não dade de analisá-las mais tarde.
sugestões como poder supre~lo p unl.O que s,lgru~lca isso? - ~arqula, de ac6rdo com o seu oUllhado. Isso possível' que V, mxa. futuramente.
'co para legislar; se o PreSidente da falta: de l'espelÍ.o a~ ~ aU,l?nda-de do é o que o Senado devf'..rl,q ouvir do tenha que vIr a plenárIo falar como
República, ao propor uma reforma à Preslden~e, da RepubhcR, Ja. não dlg~ "?awdo Trabalhista, Si! I) Partido está Senuc:o:. de!Jatendo seus pontos de
constltulção, logo depois de n mec:.J:na à dos M:l1lStros,
pelo golpe ou contra. o golpe a CO~ vtsta, defendendo suas idéias. Mas
relroma ter sido 'rejeitada pelo Con
,EspereI, senhor., Sena~or Arthl~r m~(~lir pelo PreSidente da República cOmo Presidente óo Congresso. V,
grNiso - a .emenda ..õb:e ref9r~a VU'gíllo CJ.ue no. dIa ;s;gumte OS MIO Sr. Arthur Vil'gilio _ permit.e Exa, interpretou OS sentimentos da
agrária, atraves de titulos da dlV1da nistro~ todos ~e dem.tlssem ,..
V, Ex~ um aparte? _(Assentimento 'do maiorIa d05 seus membros e nãó po ..
pública" como indenização _ se, ao ~ O Sr, AlOyslQ d~ Carvalho - Per ot-odor) , _ Desejaria. poder ouVir V~ de, portar..,to, ser interpelado,
Entret.antú. perm!to~me fazer
um
fazer 1s..".0, S. Ex~ está disp06to a D:Ca re.tame.l:el
Ex t mas ·tenho de me re~ira.r. uma
O SR, JOAO AGRI1?'INO - ... vez que vou tr1.2..1ar estou meio atra~ !lpêlo a V, . Exa., para que não entre
tal' a decisão soberana do longre5S0,
nada há a temer., Ai é certo que V, porq~e não. foi, o,:t.ra COisa secfio um sado, prIvando-me. assim, do imen- ncsse debate. po:que êle nada cOn..'>~
Ex\' jamais poderia ter se refel'ido ao convite de. denllssao, logo ,ho~ologado ';0 prazer de ouvi-lo. ':!omú, sempre lhe ~r6t. nem poderá 'construir. e só ? de ..
.
pelo Presldente da RClpubl1ca, com f.aço, COm prazer e respeito !nfé'l~z·. se,jaão pOr aqu{lles - e n{,o é o casO.
Presidente da República,
Mas se '1)0:- trâ6 do presidente da áquela.s palavras ca!'inhos:ls ao Depu~ m!:'nte ni'{o posso t.ransferir R vJ~"""m evicten·emr.nte do :1obre SenadO!' Ar ..
Hep(I!)l!ca. estão elementU5 conturba
tada Leonel Brizzola. M:as o que se Fintretant{l estarei aquI. amanha. qc. thur \rrrgtlio - qu~ desejam lanç:l:r
do:'es. provocadores e agitadora".. que viu fof todo;;; os. MinistrCb ficarem, c1aret de' Inicio. q1lc ê..~se not~o ·?Já· a "d~ nl:l entl'e braslieiros, atirar uns
Covêrno Juscelino KUb!tschek de.
Oliveira, no Governo Jânlo Quadro.s,
quo:! V. Exa. 'serviu como Mi.."listro
c foi praticado no sIstema pal'1amen~
tar de Gováno, inclusive pOl' Minis.
tro da. UDH, qile fez.. o ma.ior núlu.ero
de ad:tamwtos e continua sendo p_':t~
t'cado G'.,OIJ.. Pare V. EÁR. aí, por~
que a úD:;:'l não tem autoriíiúc.e nes~
te a.:sunto,
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t.ontl'R os outros, criar situações difí- Brasil junto ao Govêl'l1o da República
ceis para daí fazer valer seus _por..tos oriental do Uruguai,
de vista.
•
Discussão, em turno único, do PaOntem, quando compareci ao Palâ.recer (Secreto) da Comis.são de Retio do Planalto para cumprimentar o lações
Exteriore~ sÕbre a Men~agem
81'. Presidente da República.
tive
Q
oportunidade de dizer 11. S. EXR. que n'! 39~64 (n de, origem 29-64) peiu
havia ~sumido a liderança do Parti· qual o 81'. preside, te da Repúblic!l
(l.'o Social DemocrátIco para CQtwttuir sübmet-e ao Senado a .escolha do pi(.) s. EXa. declarou-me que recebia com p~omata Sérgio Armando F'razão p:lra
satisfação a comunicaçã"o porque mui- a função de Emb'lixador Extraordhuítos são os que querem· destruir, e é 1'10 e plenipotfl:l:;iá!'ío do Brasil jun~
ao Govêrno da República Arabe
preciso que haja brasileiros animados to
~Tnida .
de sentimentos construtivos.
As.sim. Sr. presidente. esta' minha
Está encerrada a sessão.
primeira intervenção na tribuna co·
Encerra.-se (t sessão às 18 hora;;
mo Líder do Partido Social Demoe 11 minutos.
crático. tem ser.tido cons.:rutlvo. Mi
nha questão de ordem visa evitar ql~e
V.. EXn deixe a majestade da PreSlATA DA, 2~ SESSÃO, EM
dênct a do senado para debater ass~m··
t-o político qUe não foi provocado por
16 DE MARCO DE 1964
V Exa. em seu d:scurso.
2' SESSÃO LEGISLATIVA
Repito, o discurso de V. EXa. .foi
impessoal. sereno, patriótico. InterpreDA 5~ LEGISLATURA
t-ou o sentimento da maioria dos parlamen-:ares brasileiros; por iS,..<:.O não
(Extraordinária)
põde aceit.ar o convite que lhe fa,z
o nobre .Senadol' Arthut VtrgUio.
PRESlDf;NCIA DO SR, "OUR,~
São estas a.s considerações 'J,!le deA~DItAnE
.
w

(Seção 11)

seguindo, Sen.hor Presidente, um
COn5t!UlU paterno, recebic.o na minha
jllventud.e; de que procurasse sempre
assegurar o respeito e- o acatamentl.l
a. nllnha honra e à minha h:mOrabl'

lidnde, respeitnndo a honra e a

dlg~

Março de 1964

Z2t

,-~

ao (I;uinente ex-Presidente da União
Democrática Nacional, SI'. DeputadG
Herbert Levy.
Sr, Eurico Rezende - V. Exa,
me p~rmite um aparte?

°

ntd2de alheias, Desta norma nã-o me
<? S~R, VICTORlNO FR1::IRE tenho afastado e é por i~to que aqul POiS nao,
.
e.'>tou para esclarecer o que .realmenL,b .0 Sr. EW'LCO Rezende - V. Exa_
aconteceu. for ocasíao Qa abertun. nao estava na sessão ve.'\pert. na de
dos inúmercG inqueritOS deteflxlll",ado" hoje, em que o eminente Senador Ar~
pelo eX"Pl'esidente Jânio Quadro.'). thur V:l'gilio iniciou uma série de
para apurar irregularidades pratiCa- ·acusações à União. Democrática Na ..
das no Govêruo Juscelino Kubitschel\. cional, mais do isto, afirmou que

e. nos Institutos de ~revide.n(, 50cl.aI .. concw:.sados, pelo P. T .B. a trll.ves d~ entao Vlce-:~~e~'.dente JOê.O
Goulal t, ';tm dos ',O!lCl~l~ que m'c.'H·
ll1am. ~s, f~amosos mquerltos declarou
n~ Jorn.us, que apurar~ ter o SeUhor
JQr:.o GoUlart, comparecido a Um chur.
t Ih '
.\.
lasco e que OS . .a el.es pel e~Clam ao
Saps e q~le terIam sIdo desvladol.:l em
parte, apos o almoço.
Da tribuna desta Cur,a, adVfrtl ti
Presidente. de que tomasse a c?-utell:\'l
quandO --Conv_dado para almoço e Jantares, perguntar antes a procedf.,.ncla
dos talheres e os not'.les dos se·... s h:..
tl"ltimos proprietários.
""
_
Procurando. depOiS! «;I ~reGlden~e Jàn~o Qundl'o~ lh~ ;sollcItel Que .p'.1zes:::e
~. testa_dos ll1querüos, pel~s9as q.u~ nao
tlVe5_llem t-raball~adas pe.Q lmperlO da
patxao partIdárla, Roespondeu-me I.»
Pl'e<.:;idente com certa irritação Que o.~
mql1érit<JS iriam até o fim doesse à
Quem dcesEe. Repliquei-lhe taml)énl
com a energia de que me não f I no,
que eu não estava pedindo que Oi:; inquéritos !ôssem paralLsados ou a.te o
me~o, pois que a sua obrigação era
apurar e punir, mas com ~enção e
jUstiça. e não transformar oS inquérltos ern arena de difamação dos homens pú~licos, e que quanto ao que
rue dizia respeito eu fazia Uma declal'ação da tribuna do Senado.
Acalmando-se o Presidente JânlQ
me cteclal'ou: "Para demonstrar mI ..
nha isenção e independência. lhe de·
ruam QU~ tendo reé'ebido lnfo-rmalr'Ões
d.e que o Banco da' Amel'ica,. dirigido
pOr amjgos meus incluGro'e o Prestden~
te da U.D.N" teria felto operações
irregu'ares de câmbio, ma.ndei apu,
rar e' ptmirei Os culpauos sejam quem
forem, dOa a quem doer"_
Esta foi a conversa, que ouvi e tralt.S·
mItl ao SenadOr Arthur ViqUio, que
a revelou da tribuna do Senado. Não
encampe1. não endossei, nem a'!'suml
a re~ru:abiIida.de por qualquer acusação seja a quem fôr muito menos no
Senhor He:rbert LevY. que co-nhe<;o
apenus de cumprimento. Enh'etanto
há dias atrás o Senhor Arthur VirgfIio me declarou que já tinha eIemen t,os para CQmprovar J, acusaçã O
No Rio, recebi ull\ telegrama. do DOUtor Q1üntanilha llibeITa. ~l'a11~mHindo
um telegrama qtle o Deputd"dc Herber.t
LevY" havia dir.igiClo ao Senll{~l' Jânto
Quadros, Pedia-me que esclarecesse o
ocorl'.do· há. cÉ!rca de b.'es anO!). Em
telegrama 2'Ü Sr. QUint.alli1ha Rlbe11'0. del a ver'50 que e.:km dal'.ldo da
tribuna do seilado.
Mas, Sr, Presiúenta, "V{)~tando ao
Palácio, naq:l.~l:l. ocsó-iã'\ afirmei aO
Pl'e\;id~l1te Que, Qlamto i\ oartJ': Que m~
diSsesse respeito em QU1lqüer tnquérito, eu a "'.·clsre"'eria da t,ribuna do
.....,
...
Senado. Aqui chegando - e (",s Ana.is

sejava fa-ze1', fundamentand? a q\l;Stão de ordem que submete a C.OIl.jl{iC- • Às 21 "hora.s, acham-se prese~tes os
ração de V. Exa.., com o apelo para Senhores:
que não desça ao plenál'io,
'ne.,ta . ,AdnJb.cl'to Sen_a.
. oportllnidade, para manter
d~~l:mt.e I
Edmuhdo Levy.
que nada constroi e na produz .. (MUIcattete Pinheiro.
to bem, Muito bem) •.
Lobão da silveira.
Seb~stião Archer.
O SR, PRESIDENTE:
Victol'ino Freire.
A atitude 'do Lidel' do partido '1;'ra- ~ Joaquim Parente.
balhista, Brasileiro, nobré Senador Al'Sigefredo pacheco.
thur Virgilio, é inédita.
Menezes Pimentel.
A interpelação dirigida à presidên~
Antônio Jucá.
eia valeu para definir exatamente a
Wilson GOnçalves.
'Calracteristic.a do regime. Falou S,
Dinarte Mariz.
Exa, 'pel1Q tempo que quis, com a paWalfredo Gurgel.
lavra plenamente assegur~da"
Ar~·emir.o de Pigueiredo..
'Todos perc~beram que nao preCISava
Joao Agl'ipLI1o.
de esclarecimentos, porque o discurso
Rui Palmeira.
do Presidente dQ Congresso fôra ~o
Hel'ibaldo vieIra.
vigor'-\Samente claro que dêle o SenaLeite Neto.
dor Arthur Virgílio não encontrou ou~
Aloysio de carvalho.
tra forma de divergir senão a maniJosaphat Mal'inho,
te&tada na sessão de hoje.
Jefferson de AgUi',r,
Euríco Rezende.
~
Divergiu. E" o seu direito divergir.
Interpelar; nãot
-"
RaUl GiubertL
"
vaJSconcelos '1'01'1'.;8.
E os de-bates demonstraram isto, As 'Aurélio
Vianna.
cOnlsderações feitas pelOS eminente.!;
GUl,)erto Marin:ho.
Lideres João Agripino e Filinto MuI..
Nãgueira da Ga.Ina
ler revel.aram o fato.
Moura Andrade.
Presidente do Congresso, 'a mI.nhaJ'oSé FelicianO.
conduta é de defesa 'do Congresso.
Fllinto Müllet.
Presidente de um Congresso democrá~
Bezerra Neto.
beo, as minhas palllvras são de de ... I Meno Braga. I.
tesa da.Democracia,
Atílio Fontana.
CreIo que o Congresso na SUa tota·
Guido Mondin.
:idade, -entende que o co-ngresso pl'eDaniel Kl'ieger (35).
eisa. ser defendido e que -os' d€mocra~
O SR, PRESIDENTE,
tas do Congresso acham que a pa~
lavra de-ve ~er sempre :no sen'ldo da
A lista de "Ote"eucá l'e9:lstra o com.Gefe~a da. Democraci:l..
pareClmento- de 35 Si~. sen::tdoret; Ha.
.
. . . , númpro I eo-imental. Dt:daro abe~ ta a
Asslm sendo, esta .Prcsldenc·.!& nada ' SefS~o,
b
tem h .es,:I~recer ao. Sr. :senad~r ~r...
Vai ser lida a. ata..
thur V1rglho.- Tambem nao aceita lU_
krpellações, Está muito esclarecido o
O sr. '2" Secretário m a á-ra da
Sr. -Senador Arthur Virgllio. E não
sessão anterior, que. 'Posta em dts,
Só S, Exa" muitos mais !ic,d.l'am cscuSSi:o. é QpTút;ada sem debates,
zlareddos. (Pausa)
O SR. P-::E~!D-E~T:r~
Nada. ma:s h::n'endo .:tue tratar, vou' Não há pxned.ent~ a ser 11do.
encerrar 0.::; trJbalhos, ('onvocilndo os
Não há oradores incríto~. lPatlSa).
E
d
.t:::wJ>dlnana
·ra. ~e~z. ures.
pJ.ra Ilh.a se::sao exO SR VrC....OR ... XO FREIRE'
hOJ2. àS II horas COm a
.,.......
li€~uinte
Sr, Presiãente, "pe~1') a. ll a1 a-vr "-,
OR!}E1\l DO DIA
O SR, paES::n~~N'!':::
~ ~~~~.:~~mtn-;l~i~~r~~ Nka;:~, &5~~:
~scu.:sfo, em turno único, do ProI
'~u3nto a mim, a vaSfOura predidenje.,o de Ré';o:u~-ã.J n g 4. de 1.%4, de all~em a p!llavra. o nobre Senador V.c" ciaI 1l,1'1eria varrer em tôda':' as diretoria da Comissão Diret0l'a, que ap'O- tonno Freire.
çóes que _não encontraria teias de
E>cntoJ. MicC':o d:::s S.1ntos Andrade no
aranha. apanhadas .nos porões somcargo- df Di-retor-Oel'al da S::cl'etaria
Q SR. VICTORINO FREIRE:
brios -das falca.-turas cU das negDcirCl
do Sen:..do F.:-deral.
(Lê o seguillte díscUrso). _ Se~hor tas, O presidente da. República enPresidente, numa das ultimas ses6ô~ contraria( sim ontem como ho.ie, muiDiscmsf.o. em turno único. do Pa- da. convocaçãO Extraordinãria, estan' ta no1)reza e muito nt.rcvimento.
tEcer (Sec1'eto) da ccm:tsão de Re- do eu auseilte do pleháríO~ o meu em!Era esta, Sr. Presidente, a expUlclções Exter:'ores sôbl'e a Mensagem nente coleQ;a Senador Arthur Vlrgilío, cação que eu queria dar ao Senado.
fl
n 3'1-64 Ih'" de origem 12-(4), pe:i:a Líder do P.T.E., acusando o eminen· O eminente Senaáor Arthur VirgíliO
qual o Sr. Presid:::nte ~(-l. Repú~'ica te Deputado Herhert Levy de haver não me solicitou - e eu não estava
submete ao Senado a. eScolha do ,Dj- praticado tramaçÕ€s irregulares de presente _ autorização para revelar
p',omatu. Ed',!3.l'd Bandeira Bra~3. de câmbio, eltou o meu nome como ten- a. conversa,. Sinto-me na obrigação
Castro P?l\\ fi. funcão de Emb~,lsdo.- do ouvido do ex-Presidente Jân.1 0 de sustentá-la sem com :1SS0, endos·
Ex:trordinário c pfenipotenciárlo do Q~ros a referida acusaQã?_ ~~ ~ OU ('(~P..!'l q~1!Ique: ~~a.çA.Q

I

I

== _

durante. a presente sessão legislaU . .
v:a, êl~,. fala~d,o eni nome do .!leu par ..
tido, lna c.elxar a pos;ção defensiva.
paTa. assumir permanentemente ofen.,
slva quanto à União Democrâtica.
Naciona1. E o episódio qUe é traz(do
no o~l'tun ':>"«
d V E
- ,
t-''''
o UJ",curoo e . xa. seI ..
ve para caracterizar o crit...',r o con ..
traditório adotado pelo iI s~
rdi '
U ~re ,I .ex
do. ParLdof' 'I'rab~lhlsta Brasllelro
nesta c.a~~, Vê V,. ~xa, que. t-en,do
o ex-pre~.d~nte JaUlO Qlladros dito
e apenas dtfo q'-!e s0'.lbera que. na.3
a,~ega~as operaçoes .ln-egulares de
cambIO estava enVOlVIdo um BanCO
ãirigido pelo eX-Pres~dente da Unlão
Democrática Naciona.l, S. Exa, o Sr.
Arthm' 1irgílio deu a ~sa .si':nplM
d.'ec1oração do ex~PresidEmte _ declul'ac{iO de ouvir dizer' _ tõda cred'bil'd d
"
,
1 I a e. ora, se 5; Exa, da por
u~n~, ,qu,estão de coere~cia, dar ~re ...
dlblk.:aCt~,
à deClaraça~
anteno.r...
mente f<!lta pelo eX-Pl'eslde!lte .r~nio
QU9:'ó'os de que aqueles l,nquéntos
ha.vlan: apurado a improbIdade do
Sr. Joao Goulart. Separar. para colocal' o .ioeiramento a serv;co da pai ...
)tão poBUca, não deixa o Sr. Arthur
Virgílio em posição cômo~a. neste
Senado, S. Exa. está iniciando e
muito mal - porque em bàse fal'se. _ a sua anunciada. guel'rinha con...
tra. a Un:á(l Democrática Nacional.
O SR, VASCONCELOS TORRES
- O ·nobre orador me concede um
aparte? (Assentimento d-o or.ador) Desejo resoond-er à arllumentação do
Sr, Senador EuricO Rezende e, ao
1. esmo tempo fazer a contra-argu...
mentacáo às afirm~.vas de 8. Exa..
neste instante, Toc!,o o Senarl''(l recO'"
nhece a Pl'obidade, a hODP<;tidade, a
"intel!g:ência, a cultura, o dinamismo.
a combatividade e _ pÓl'oue não falar tamtém? - a. sinceridade do Senador Arthur vi.';rflio. N?o hE! guel'''
rilha do Senador Arthut' Virf!"ilio com
a união DemO'Crátlca. Nacional. Pelo
que depreendi das nalavra~ sensa ..
tas, oportunas do senador V;dorino
Freire, cOm a característica de trttzer um c.-epoimento -- é o (me o nO'"
bre orador faz, neste instante não podemos, de mane'ra 91f(uma.
envolver O Senador Arthl1l' Virrí\:'o
nest,e acontecimento. nrocul"l'lndo daI'
a V. E'xa. Uma particfua~p') (1'-re....
mOs ~"'i.ill1, de certo .modo partidárla.,
Em tôrno do assunto.
O SR, VICTORNO l"R11T"t,:: Confirrno ,., teor da conversa que tt..
ve com S. Exa,.
O Sr, V(fsconcel1o.Q Thf(lS - ~,<I:"..
feito. V.' F.;xS, é o. nr;tneÍl'Q n r::m"
firmar, porque veio t.rs",pr 11m df'poi"
menta: uãn hnm/"!' d",f-alh"t:.
O SR, VICTO"1INO ,.11""TR'" Como já fiCe-ntuei.' fllt ~nt€'rbe1gd<!
pelo Sr. Quint'clllilhl'l R~bp-lro, pm -te"
legrama. e co"firMel o 'íllP c1i<::~e ae
Sr. Arthur Vir~llio. S. Fxn. nác
me havia pedido lür"n~a pua rela"
tar '1 conversa n;:;('J 'lh~ havia "Of>d,ji!C
reservas ou segrédo. A conVJ3rsa 10;
essa.
E aqui meSmo, nuando o Senadot
. . . l'thur Virgn~o falava, embora sem
citar o meu nome, .nei-lhe um aparte acentuando que dêsse negóc,io d~
café não entendo, porque meu Est.ado só um b9.ba-çu. Esta é uma. lutll
de jacal'é com cobra d'âgua, na. ver"
da((e uma luta. entre grupos eeond:!
~icog na. ~ ~ ma m.a~. L~~

,
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Sr.

Vasconcelos TOr1'es

Só \

queria ressaltar a posição impecàvel~
mente ('Ol'reta do lídel' do Partido
Trabalhist, Brasileiro. a quem, aliás,
V. Exa. mesmo est';. fazendo justiça. e tawbém expl:cal' ao opero,:o e
ónâmlco Senad'Or Eurka Rezende
que não há guerrilha nenhuma por
parte d Senador Arthur V'-rgíIio com
a UnHio Democrática Nacional.
O Sr. Eurico

Rezende

guerrilha. Não fui a.tanto.
O . f?i. Vasconcelos Tôrres. _

Falei
Falei

guernlha .apenas pelo hábito ,da paIR\'ra, Fal. portanto, um equívoco
nDn há nada. O Senador Arthur Vir~
gílio teve de viajar. e o têz exclusivamente por motivo de saúde. mas
a:-np!nhã mesmo estará de volta e
eonfJrma1';i as palavras do nobre Senanor 'lictor'no Freire, .
. 0

SR

VICTORTNO

FREIRE _

Pela CO'1versa Que tive e sahendo QUE'
meu n . . me fOi citado. não noderia
esperar a. presenca de S. Exa. E
ouando o Senador At:t,húr Virgílio
falou no meu nome eu não me - encontrava presente.
O Sr. va8eoncelo,~ Tôrres _ Mas
\T. Exa.. não está atacando o SenaCal' Arthur Virg·ílio. g~tou certo de

que S. Exa. confirmará minhaR palavras; S. Exa. é um homem de

bem, sincero.
O SR. VICTORINO FREntE _
Perfeito!
O Sr. Vasconcelos Tôrrc.~
Só
queria d 1 zer isto: que não há 'nenhuma guerrilha do Senador Arthur Virgílio com a· Un'ão' D q l10crática Na':
cional ou do Partido Tra.balhista
Brasi.ein COm os demais Part;dos.
0. que o Partido Trabalhista' Bl'a~i
le,ro deseja é qUe todos os Partido.~
aqui representadoo; estejam. nesta

hora glave da v'da nacional. reunidos em ~ôrno dos problf'mas superiores e não dessas questiúnculas parf-

cuIares que não fMem justiça ao Senado. V. Exa .. chamac.o ao debate, esclarece sua posidjo. Tenho certeza de que o próprio Senadnr Arthur
Virgilio será o primeiro !l confirmar
as suas palavras, que é um homem
de bem. drcente e não diria uma coi~e dest,." se não fôsse vet:dade.
O SR. VICTORINO FREIRE E~tive at..: com o Sr. Arthur Vir-g:í1io no Rio de Janeiro ait+da. repeti
a conversa, e d'sí'e·lhe que ,'inha
para um esclarecimento.
O Sr. Eurico Rezende - Peço licença para continuar o meu aparte.
De tudo isso resulta a seguinte verdade; diante do depo:mento cc. SenadOr Vlctorino Freire: O Sr. Arthur
V rgílio usou mal uma declaração
que lhe fizera o ilustre representa.nte do Maranhão. Usou mal, porque
se () Senador Art-hur Virgílio tivesse
usab bem essa d~claração, o Sr. Senad'or Arthur VirgH:o t~vesse usaco
bem essa declaração, c Sr. Senador
Vict-orino Freire não estaria hoje na
tribu'na' preocupado em restabelecer
t. verdade e'tão somente a verdade.
O Sr. vasconcelos Tórres

E'

uma questão de interpretação e peço
1"('. Senador Victorlno Freire que faça um rer'lro a essa expressão "usou
mal". S. Exa. pod~ria ter usado de
boa-fé.
O Sr. Eürico Rezénde - Usou -ma1ic:·osamente dando a entender à Narão que o Banco dirigido pelo Sr.
Herbert Levy estava envolvid9 em
operaçõ~s irregula·res.
O SR.

vrCTORINO FREIRE -

Conf rmo o teor da. conversa. Não
pedi segrêdo co Senador Arthur VlrgUio, O que falo eu oonfil'mo.
O Sr. vasconcelos Torres -

Uma

coisa. se diga em abono da atuaçãO
parlamentar do nobre colega: V.
Exa.. Não é homem de cochicho. O
que V. Exa.. eiz a cada um de nós
pOde ser tornado público, e sei que
'E!ISSa é, lnvar1àvebnente, a sua con-

_

como bOmem ml.bUc'!-

.
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VICTORINO FR~lRE - \ um sêrYidor públic0 bÁ uma remissão são Diretora aplesento a l·edt.çã" ti ..
Também nfl.o and(} d:.zendo coisas eXagerada a di-spositivos de' resoluções 1naI do referido Projeto nus ,o:.€"guln ..
por ai. Quando f,1ço acu.saçõe~, eu \ e leis, quando tõda e.'5sa matéria de- tes t.êrmos:
-'
se faço <!.companhadas de provas. I veria ser esquematizada, condensada
.
RESOLUÇÃO
Não quero ver-me envolvido
di .. numa imica normal legal ou de reso ..
famações. Não provoco ning'uém, luç::'o.
Nq. de 1954
embora, espôreado, me defend:l como
8r
presidente, .vedfIca-se, aqui.
o
Sem
do
Federal resolve:
uma selvagem. O Senado é Leste- U1~a falta ab,01uta de. téclllca reg s,
Artigo único, :É aposentado no:: têr..
munha dism, t~to que não tenho latlVa. ao se .;-~tab~Iecer ·a aposentadentro deSta Ca~a nenhum mimigo: d·.:ma. de um serVIdor, que exerce o mos do art. 1 9 da Resoluçao 119 037,
trato bem f to::!os' para por todos ser cargo, sih.'5u1ar de Dnetor, no cargo de 1962, combinado com o dJ.·t,. 5'" da
eLi nq 288 de 8 de junho de l~.J.S ·e
respeitada. Acato e respeito a auto· de. plretor-Gen..l.
ridade e a honra de cada um para "OO~1a~t:nte, quando se a.pü3enta um Os arts. 349, da Resolução nt? Ji de
assegurar o respeito à mmha.pes.s(}a, .unclOn:no num.de~el:nllna~o cargO é 196z e 1'1 da Resolução n? 16 de
à minha dignidade, à minha honra e porqye esse fUnClOnal'lO esta. ~~ercen 1(63; no cergo de Diret.or Gel':ll. PL
à minha. probidade.
do esse cargo. Se o Sr. Mleclo dos do Quodro da Secretaria do SCI1<ldQ
Sr. Presidente. eram estas a.s de- Santos A!1drade está ex.ercendo ? car- Federal, o Diretor, PL-1, MWC10 dos
clarações que qtÍelia fa.zer. Lamento go de Dll'etor, cargo smgular, ele s~ Sa.ntos Andrade.
Sala da Comissão Diretora ('ll1 16
não estar presente o nubre Senador pode ser aposentado no cargo de .Dl.-\rhtur Virgilio. Mas S. Ex~ E>3.bia. retor. Mas com.?, em contJ:apartlCta. de março de 1964. - lIJOU1"a Aliara··
dàntemão, que eu Y~ria à tribuna para há uma Resoluçao que permlt~ o ~e de. - Nogueira da Gama. - l;marte
Vasêste esclarecimenw porque, já no Rio, nado' apo.se!}tá·l? num ca.rgo l.med1a- Marlz. - Gilbelto Marinho.
eu lhe havia afinnado.
to, e h:era.:·qmcamente supel'~or,
é concelos Tôrres.
O Sr. Vasconcelos Tõrres - S. Exa justo, é legal que se lhe outorguem
o Sl~. l~RESIDENTE:
.só não está presente por motivo de essas yantagens. Mas, no caso em
saúde. Faço quesÇIO de dizer ao Se.,. foco, ele dever. a se.1' aposentado i."!1~Em discussão a. , Redação F'nal.
nado que não está aqui porque teve mú ~o ca.rg? de ~lretor, mas com oJS (Pausa).
de viajar lloje. Mas amanhã já es- venc:melltos de Qlretol'-Geral.
Não- havendo quem peça a pd. ,IVl"(\'.
eará presente...
Como., então, apo~entá-Io num cal'- enceno a discussão.
go que êle não está exercendo?
Em voto.çãO:
O SR. VICTORINO FREIRE
Deve, repito, ser aposent.ado no carOS 81'S. Senadores q'le a ap l.ovam
Ne~l precisari!t estar presente. S.
go de Direto,r com as vantagenS atri':' queiram permanecel sel1ladu.". l'!lll._
sab!a d::mtemao. que a ~onv("'rsa fOI buídas por Lei ao cargo de Diretor· so).
esta. E ~ Sr. Jal"~.:o Quaart),~ ,1"tural- Geral, porque. Sr. Presidente, se um
E..,tá aproyodo.
n ~I?:te n8;0 negana seu testen:-unho outro raciocín:o fôsse verdadeiro, nó~
O projeto irá à promulg, ção
Nâo ha orndores in~clJtv::-. !".II._.
con.fmnana, t.,<mto que ped.ll {! ~cla- teriam Os e.3ta dispar:dade: só eXls~.e
t'eclm~nto. _sendO uma U,conversa de um carg\.. de Diretor-Geral; no ~n: sa).
hâ tres ano::. ---:. e S ..Ex'. t~v~ tant~ t.anto. nes~e mom~nto, pela nGtJ~la
Nada mais havendo que t. t[.'U vou
çonv.ers.as - . nao podia flXél"I..l. Ma~ que nos da o Projeto de B" Q1urao, encerrar a sessão des "'nando :)'ll<:t.t.
eu flxel. ASSIm q~e chegueI, dlsse q~e há dois funcionános exercendo o car- de amanhã o c:e",'ulllte <=
, l
a vaS30ura podena varrer C0'110 qUl- go de Diretor... Geral
I"
.
sesse, a mim é que não .legaila.
"
.
ORDE;\l DO DI,\
Eram êstes Os escla.recjmento.~ qt:e
S1': Presldent: como d~S5! (l <1.1"queria dar ao Senado. <Mu.ltD bem;') cussao da matena me da apenas a
Sessão de 17 de março de J~~!
oportunidade de leva.r ao conn!'!cimt'u(Têrçf. -feira)
CONIP:\.REGEiV1 1vIATS OS SM.
to e aos cuid'ados da Comissã"o DIV01AÇÃO
SE~ADORES'
retora, a nece3sidade, no futuro :>Cl
Oscar Passas.
modificada. a Re.solução que estabe1
Dix-Hu:t Rosado.
Ieee ...,-.;.sa flgurr. e.<;drúxula, pela qual
Barro;.. Ca.rvalho. - (3).
um servidor, não estando exercendo
Votação, em turno único, dl P10O Su. PRESIDENTE:
determinado cúrgo. € aposentad,,) nes- j€'to de Re.::olução n\> i. de ltJo'{ de
te oorgo. (Mllito bemY.
autona d,a. Comissão lJl,e~v,·,;1. 'I,Je
aposentR a TaqUlgrata-Revl.-o. ti _\:Não hã mais oradores l.1Jscritos.
O SR. PRESIDENTE:
cmda. frlvellnn, nu C.l:g<.J c.-" v_" .. ,.1,,_
Passa-se
à
,
Continua em discussão o PrOjeto., PL-l. do Quadro (ia SeC:le.J.1l1, rio
(Pausa) .
Senauo Federa!.
ORDEM DO DIA
Não havendo. quem peça fi pslavnl
Discussão, em turno único, do declaro ence,'rada a discussão..
2
projeto
de ReSOlução nÇ> 4,
de
Em votação.
Vot'3.ção. em tul"DO ún:co. dJ Ploje ..
1964, de autoria da Comissão DIOs Senhores Sf'nadores q'.l€ o apr')· to de' Decreto Leg.shltivO ;lY .:." Q,!
retora, que ap:Jsent4' Miéeio dos "Vam queiram conseryzt-se s.enV;ido:,., l};lô3 m\! 5-B, de 1963, na !";fl..naJa},
Santos Andrade no cargo de Dique aprova os texlOs da CU.!. ~!<,·ao
retor-Geral da Secretaria do Se- (Paúsa).
O projeto va.', à. Re~<I.YH:o P;nal.e relatlva á. ·prot.eç:io dos tJa . .Hl'I::JU~
nado Federal.
voltará. ao- P1enano tua t0-'S.) e':>teJ'l res contra radJaçoe~ lODLHlntl'j :.lüwEm discussão.
conclmda.
't:.1da pela Conferênc:Ja lnterul,~ ,,1131
O SR. EURICO REZENDE:
. Está apl'ow.do.
do Trabalho. em Genebra e la '. on ..
Di5::cu.<;.sã0 em turno único do vençúo para rev sào parcial ca;- Cun ..
Sr. Presidente, peço a palavra.
P0reter - (f:.eC:1'eto) da CU~H'<;são de dições ac.o~a('a.s pela m..:sma Cunfe ...
O SH. PRESm"NTE:
R,elações E.<teriores sob· to ~ Mcn- rência, tendo
sagem n 9 37-64 (n.) 'di: o..-iP-;€'1n
Pareceres lav-oráveis. sob t,.','1,110S
Tem a palavra o 81' .. Sena.dor Eu.rico Rezende.
12-64) pela qual o St' Pre"iüp.s 842 a 8~5, de 1963 d'lS Com",CJ,-~:
te da República submet.e ao Sede COJl"tlt1ll~a() e JIt~{.<"I,
O SR. EURICO REZENDE:
nado a o;:Scolha do Dip 0ly,e to JW.
de Legislaçao Soc:a/;
gard Bilndeiro Braga de castro
de Relações Extert.;Ies c
(Sem revisão' do orador) - Senhor
Presidente, Srs. Senadores, desejo
para a
função de E,nL'fiu::.do'·
de Saúde.
re.::salvar, preliminarmente, que não é
Extn:ordinário e Plull!... ... f'nd:i.rlo
3
meu desejo nem meu propósito apredo Brasil' junto ao G'vêrnc ,h
sentar emenda ao presente projeto c!e
Vot,:-ção. em turno ún'co Jl\ P"ORepúblic.J. orkntal .to QIUgmü.
resolução, mas quero, nas ::,on::.idera~
je~.o de Decreto Le;ll.'Jat.rv ,l" 11 d'!
A ses'!ão deverá ser '.si!·n 3.
ções que vou expender, sugerir à. 11111963.
originário da Cálllld
lOS
Peço aOs funcionáriO., da "Mesa C!ll(> Deputados (nº 167·A-6~ ·nu C(.·3 ae
ciativa da ilustrada Comi.:i.São Diretora a modificação de tex'X.5 de lel e ton.em providfncias n~"~e se·lt-t I )
orIgem) que aprova o texto Q(; A[ ô~.,..-:.:-.
A sessão transforma !:;! em ~'crr:1a do que inf.titui o~CentJo L-'l"Jl', ;.n,f ..
de reS'GIução per!inentes à matéria
ali 22 horas e volta a: '1. plí!)Hcl en ricano de
ora em di..Scussão.·
Fi"Slca, atinll'_
~.Io
23 horas.
B:as:l e tli",'}s p:a:"t', r.v ~L, d.~
A proposição em análise l'::za, exJr.neiro rt 26 IIp. mu.rco ."te l~vl. t"I}j')
O SR. PRESIDEXéll::
pre.ssamente, no su€. artigo úr..ico:
~areceres tavcrár.crs
soh 11 1'1. 'J'i
Está reaberta. a seJsãt) .
819. 820, 821 e 822. de 1953 :;,v C')·
"E' 'aposentado nos tfrmos do
final
Há. sóbre a mesa, fed.'l/.. ão
missõe')
art. Iv da Ry:olução n9 37, de que sai ser nda.
_ ae COllstifwção e iUStfr:lt;
19-62, combinado com o art. 59, da
- de Educaçâo c Cultura;
E' lida o seguinte:
Lei n? 288, de 8 de junho de 1948
de Relações Exten )res e
e os artigos 349, da Resolução
de Finança5._
Parecer n9 11, de 1964
não 6, de 1960, e 19, da ReSOlução
Redação final
do ProJet,) _ c!t;;
n9 16, de 19,53, no cargo 'de DireResoluçcio n? 4. de 1964. 'l"te upo~
tor·Geral, PL, do!;) Qutldro da Sesenta lv1i1cio dos Santos ~ ndraVotação. em t·urno l'lh:cc e _ ? '0-aretaria do &!nad'J Federal, o Dide no cargo de DiretOr .Jeral da jeto de Decreto Leg:E'lat.it·o w'an, 1'0
!l'etor, PL-l. Miécio dos Santos
Secretaria do Senado Fede . ·ul.
29,' c.e 1963 (N.\' 23- . \·n:1 na Cr'''H de
Andrade" •
or!gem), que ',,;:I1'o\'a o (>.cô· -lr 8U:Aprovado
~'lJ
emendas
o
Proj~to
Em primeiro lugar, verifica-se que
Cf de Cooperação Tét:n:ca ,-'!1lre v~
o

SR.

em

-

Ex:-

I

I

J

(f

•

p!\!,,, ... cOll«<!... .. aoosontadorla " de R.esolucão n? 4_ de 1964. a Com;r.;.

...

--
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.

Bi~tlado

6

Pareceres sob nS. 743 e 744", de 1963,

na cidttde dO: aio de JUDt:tro

Esta.do da Guanabara, tenc!o

- de Const.tu:ção e Ju&tiça ta\'o~
ravel, com a emenda que ofer~ce. de

I.
". . '
'.
n'" l~CJ e
Pareceres fa'l/oraVelS U10 prf't]eto e
ct L . 1 - S . 1 f
VOia<;. av:, em pt'llnelro turra), nu Pro- I\. emenda de, Plenário) sob ..'un.w..ros
:- ~
eg.~ açao
OC;Q..
a."!orávc1
le..tú de L~l 1,.' S'~n'Hio ~ n\l 134. de 322 856 e 857 de 1953 jas e::mlln" ro proJet? ~ .a emenda. da Comi,:;.suo

. -

de Constituigão e. Justíqa;

.

I

ir. . . terreno de acrescido de m'an:nha das CoroLsões

_. de Saúde.

de 1962, tendo
Pàreceres favo/2vets !!ct, nl1m~~o.~
799 a. 802, de' 1963, das Comitsões'
de Relaçõ.s.s Exteri1r~s'
de grtucaçáo 6 Cu.tUla. e
de Finanças.

Cqt~vo a. dOar à Funda~.io Dercy Vr\r~

de· Constituição e Justiça;
,t6 Relaçoell ExteriDres B

Estado.s unidoo do BJ.'e..'til e lsrsOt
concluído e,'l. Recife, em 12 de março

..

f

lS63, QllB meluI na. relaçao a que

SE

' 2 7 d. e ~lUI f~ f erc ao L el" "
r.! ":::.' 9•- ,5\,e

;,!:!r.ofO de 19,,6 a l"udcy;ü .Mmell"oCUXI!t1-Corumbá r.el1d)
Pareceres ;avo/aveiS. sob - número:
dl:3 a H65, de H'i'~ da,> COml.':;~:l~:

j -

de Constituição e Justiça:
"'!&toçao, em ·.UfDC! l~lCO CiO pro_ de TTún.,;Y)1tei COmU1ih..'açõeS e
jeto ie Oecreto LegIslatIvo nJ 40 Ce Ob'a';, ::'tíblina.s: ~
1963, originário cta Câmara doS'. Depu:- de Finanças,
tados (n,Q 7-A, de 1963, na. CAsa d e '
crivem) que
aprov1I. Q, Convença\)
F/
ll./l.ca 5Õbre 6":'Jtorpecd'ltes ' l s , > ú l s d p . .
e.,~, Nova Y3rk. a 3U de março de
Votl1Çào 001 turno único, do ProlPt5. tendo
.
Jeio ,<I,~ t,ei da Câmara n."9 37, de 1963

I

:.

•

~oes

,.

. '

.
'. . ~
de Constltwçao e Jus:iça c
de Finança.'i.

de constltmçao e JustIça.
DlSCUSSAO
9

vu::cussao. em turno unicó. do

8

I qUf'rimen.t.}

H~,

n5' 32, de 1964, pelo quR..

lOS Srs. Seu3.dores. Bezerra Neto Arvctaçao, {'fi pnm~h'o turn/)o do pro- t?~ Virgilio e Barros 03-rvalho ",oJeto de Lei do Senado n9 83 de 195:i llclt.e.m transcrição nos Anais cto S,,(d'e outoria. do Senador A!'dlUr Vir. nado de discurso proferido pelo Se.
guiO) que dispõe Sôbre indenIzação anhO! President.e da República na. noi.
ser concedida, c:m caso de reEci.:lrto te de 13 do corrente, na cidade c;io
cl'O contrate de tra.balho setr. justa Rio de .Janeiro,
ca.usa, antes de co'mpletar o el11pre~
O SR.. PRESIDENTE _ .E3tá en~e.do o período de doze ml;~es dê cerrfda a sessão.
.

___
Pareceres fa/lO"-''r'e-is 5Oi:: r."tr'.~tO<S I ,N" .~ ti9l-B
~e 1961. nÚ, CM',l de ~ervi\O
e
-~06 5,. 808, de 1.9~3. dos C~~IL1~~ves
.. ' origem),~que auWr.za o ~odel' Exe_ ' tendo·

.~.

.

dâ.

outras provL.l.ênçlaS,

-t,·!·"""'(l·~e " Ressão
10$ e 10 minutos •

às 23

1td~
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PIAR 10 DO CONCRESSO NACION!t

:=

çOl\-lIsaõ~S PERl\JANENTES
ACRICULTURA (7 MembrtiS)
Titulares
Eugnio Barros
IVlce .. Presidente)
José Fellciano
Nelson MacUla0 !Ilcenciadol
Dix-Htllt Ro.sado
RSlU Giubert
/
Lopes da. Costa.
Antônio Carlos
(Em

FINANÇAS (15 Membros)

PartIdos
Suplentell
I'SP 1. Attlllo Fontant\
PSU

PTB
P'l'B
PI'B

UDN
tJl>N

Titulares
Fa.rndoJ
VlctormQ Frel.re
PôD
Lobão da Silvelfa
PSD
p~p
Slgefredo pacheco
Wilson Gonçalves
PSD
Le.. te Neto
PSI)
Arg. de Figueiredo (}'reg. l.
P1'B

2. Pedro Ludovlco
1. Aarão SteJnbruc-r.

2.

Vago

3. Vago
1. Daniel Krtegt
2. João Agripinc

Bezel'l'a Neto
DIX-Huit

12 de dezembro' de 1963)

Rosado

Pessoa de QueirOl
José Ermino
Dalllel Krleger (Vice- Pres )
Dlnarte Manz
Inneu Boanhausel'
Lopes dn Costa

Suplentes

Substftutoa

1. José Gulomard
Eugênia Barroo
3 Menezes Pimentel
4. Attilio Footana
5; Pedro LudoVlOO

1. Nelson MaculaI
<licenciado I

PTB
P'!'B

3. Amaury Súva

na

4

2. T..lno de Matos
fllceI1ciado I

1. !!:d. Lm
5 AntÔlllQ Jucá
2. Melo BJ'"aa
\dolpho Franco
1..
Nota: Vaga. "ao Prestóêncla..
UDN
2 Eunco- Rezende
DIJN
3 João AgrIpino
CONSTITUiÇÃO E ~USTIÇA (11 membros)
ODN
4 Milt-oll Campos
Mem de Sá
PL
1. AloySio de Carvnlh"
Tit.ulare3
part..:rdo.s
Suplentes
Substitutoo
Secre!áno: Auxiliar Legislativo, PL-IO, Cid Brugger
ReUl1lôtS; QU3J't.as~·re-ll'aS ás 10.00 horas.
Jefferson de Aguiru.
P~P
1. Menezes PJ.m.entel
Ruy Carneiro
PSJ.)
2. LeIte Neto
Lobão da Silveira
PSU
3 Benedito Valladar~
. lEGISLAÇÃO SOCiAL (9 Membros)
psp
Wilson Gonçalves
4. Aarao Stcmbrucb
Vice-Presidente)
Titulares
PartldOs
Suplente..
Josaphat Marinho
PSP
5. HerÍbaldo Vte1ra
Amaury Silva. í.bcenc1ado)
P3D
1. Leite New
P'l1l
1. Arg, FIgueiredo
Melo Brli' Ruy CarlH:lro (Vice-pres.)
BeZel'rs, Nem
WaHl'edO uurge1
P::;D
'l LOUãil da Sllveu-ft.
1?TB
2. SilVlO PérlC1es
ArtUr Virgilio
pr.s
JOSe GUlomard
P'SD
1 Eugemo Ba.rros
3. Edmundo Levt
Raul Giuberti
?SP
i JUlIO Leite
AloYSIO de CarvallH.,
UDN
1. Afonso Annos
Eurico Rezende
VIvaldo Llma fPr& )
Y'I"S
1 Aurelio VlUnna
TlDN
2 Daniel Kneger
Milton Oampos ~p,esid,nte
Amaury SilVa íl1cenciadoJ
f"l"B
2 Pessoa de Quel:'02t
UDN
3. João Agdrpino
HerlbaldO Vieira
OU!';::: Anianto Juca
EurICO Rezende
UD:"-l
1 lmles da Costa.
Secretárlo: Oficial Leglslattvo. PL-8, Ronaldo Ferreira. Dias.
Antônio Carlos
ODN
2. Zacana5 de AMumpçao
Reul1i:J~: Quarta.s-ferras à3 16.oQ nOras.
Sec,·ett'lrla: Oficia! Legisltit,lVO. PL-7. Ve:a de AIVaL'enga Marra.
I'ltulares
Ou-elora
Reullloes; QUilltas.-telras a.s 16,ao rQras.
.
Auro Mou:'a Andra.de
Pi-es. pi:)1)
Camilo NugueIra da Gama
P'lts
?OlICONO DAS SÉCAS (7 Membros,
Rm Palmelra
Oot4
:'LUlares
P3.;t~ios·
Suplentes
Gllberto MarInho
PSP
Adalberto Sena
PTB
WIlf:on U--OnçaJve~
PÔ!)
1 Slgefl'edo pacbecQ
Cattete Pmnelre
PTN
RUy Carneiro IPreS,,)
? d l J ' l Ltite Netc
Joaqull11 E'arent.e
UDN
f.)ix-Huit Rosado
E"ra:;, M·~em!)'u de l''lguei.redo
GuidQ Mondm
P8JJ
Herlbaldo VIeIra.
Pfa
1- il.:c.on Oe- MelO
Vasconceloo rorres
P'l,})
jOSç Cã.o.dtdo
U l},N .
'ii JüUo l.e\te
.'"'el:o Viana .Vlce-!'res.l
P"I"B
I Jo;o Ag'r,p.no
Secfetário: Dr. Evandro Mendes- Vianna, DIretorGera,1.
J.narte :\1arlZ
UDt'i
2 Lopes da Costa
fR.~lmlól·s. Q.uar~a-telras as 10 tloras.
Secn:u'l:"·IJ AliXJuar LegI;:;l~tlvo PL-9. J Ney !:'a.ssus U.ulta.s,
Secretário: Auxiliar Legislativo. PL-9, José Ney Pa.sros Dantas.
Reumô,.:;· Quarta.s~tei!'as às 16.00 bora3.

Aurél10 Vianna,

PTB
DDl'i

-

1

Rel.lUlôc.:;: Quulta.s-teira.s as 16,00 burao''!.

DISTRITO FEDERAL (1 Membros)

REDAÇÃO (5 Membros)

ParT,tí1Ul:l

Menezes PImentel
pedro LuduV1CO iVice-Pres.)

PSJJ
.P:=U

Uno de Matos IP:esldentel

PSO

Oscar pa.s.sos
DIX-Huit R-osadQ

P1 B
PTB

Dinarte MariZ
Euncc; Rezende

ODtQ
UON

1. Flljnto MuiJer
2 Eugêmo BarrO!
·i Hertbaldo Vleln.
1. Aarao St..etnoruc.t.
2 Amamo Juca
1 L.opes Qa Costa
2 Z"1cartas de Assumpção

Sec,·e:.à:.a.. Oficiai Ltogislatlvo, .E>L-3. Julleta H..lbe.u- od6S
Renm0es. QULDtUS1elras àS 10 boras.

:)a.OLQ,i,

"

Filinto MuJler -(PresIdente)
EUgUlO

ai:l.r~o.s

PSD
PSJJ

A ttJl10 pvn ta na

Jose GUloma.ru
Jose I!:rmino I Vlce-t'res J
NeLson Maculan illcellClado)
JüHD Leite
Ad.11phO F'ranco

Suplentes
1. Jefferson de Aguiar
2. Sigetrec:'o J?acbeoo

PSP

;i

P:>O

4 Josapnat Marm.ho
1 OScar Pat'S06
2 Bezerra Neto

PTS

PT8

PTB
UDN
:ODN

3

SeoMtlão Archer

l\1PJ{j Braga

1. .Ih"l> Cândldo

Lopes 'da Costa
2 Zaca:"1as de Assumpçoo
Sccret.é.roc: A.uxiltar Le{);1stattvo, PL-IO, Ctd Brugger.
RwnlÕt..,. .ferças· fe-traf. áS 16.0{J noras.

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros;
T1rtilflres
Mene:z.e~

Pimentel \Pres.)

WJ.Jtl'edV uurgel

p.vt.:aos

pso
PS.o

PTB
PTB

Pe,;súa ae Queil'oz
Arn~ ury $11v:1 'llcenciado)
Anlànlo Oarlos.
Prol"" ca.!azaru; (VICe~Pres

Ul>N
UDN

2 M\ll.vn campos

Mem ,je Sã

U!)~

3

~rr-nr.

fie ;.\tIfOl\)

Seeretàr.;i· Oficial Legi.c:latlvo PL-7 Vera tte ÂlVdo;ensa Mal.ra,
ReuniL'~; Quarra·teil'as ài 15.00 nota..

1"18

UU.~

I'

Sup:e.nt~

I

OU:>

1

Lobão da SlJve:..rb

Jose f<'ellc,ano
1. Herlbatdo VlelflL

:11

1 João Agl'lprnO
2. Posaphat MarInhO

PL ..

a.

5arah

Abrahão,

botas,

RELAÇÕES EXTERIORES (11 Me.m"·(),,'
TiLUlal'es

':!l ,~'J'í,~i!6

P"3.r'.;wos.

Benedicto VaJ!adare!
F'limto l'lduller
Jelfers:)fl de Agmar-

PSD

1.

Men~zes

P6D

2

Ruy Oal'tlelru

"'Ill.e. .... ';~

t'::::>'D 3 Jose Gu.c"lllJ.rd
Aorao StemortlCh
PSO
4. VlctonnQ !:'··e.'._""C
Pes.soa de Que!roz lV1cc-.Pl'es.J p·18
't Argemlro de t'!.;JueireUO
V1VUJQO Uma
p'rB
2 AnttHo Ju.s.á
Oscar passos
PTB
l Vago
AnLoruo CarlOS
OUN
1. Da.me! Krf{'~e
Jose CãI1õ·do
UI.JN
~ .EurICO Rezend~
Padre Calazuru
UDM
3 Joar Agr.pmo
Acnon de MelO
UD~
4. Mem de Sã.
Secretar'lo: Oftcial Leglslat.vo. PL-6. J B Ca.Hejon Bra=GI).
ReuPloe:s. QUlnta6~fel:M :l.!l 15.0{J noras.

S!.lplentes .

1 Bf.neol{'oo \l í>.l1i:1narea
2 S!genedu PachecC'
1. Vago.)
~
Vago
1. Aáolph,.. FraDe.

P;sU

?;u

S€-l":'r~:·N'i.a: Oficlal Legli,:!aCl'\'o,
R.fun:.O~S: r~·ça.&.J:el!s..s !l.S 16,00

'CONOMIA (9 Membros)
'ntUlares

Part,ldos I

TitulDres
Walfreao ()Ul<iel
Seba.stulu !\n:her
D1X-Huit R{\,,_ldo ,Pres \
Padre Calazans i VIC!.l- Pres
Jülio Leite

(Pres.)

SAúDE (5 Membros)
TItulares
Pedro

Suplente:,

p::;.o

LUQ8VlCO

"';lgetredO pa.cneet..
lJD~·HU1t
Lope~ dll
Ml~!Jf';

?8D

aosado IVlce-Pres l prB
Costa \PresldelIt.e)

('il 1 JtO

;S.
o"::; "~o
:aeUlll e$;

Ot.}~

F'.;.o;p

1 E'J;ênto 8a:-:-o&
2 V. ,wfreco Gurgel
1

!\rFÓnlo Juca.

1 Dma ~t{' Mar!z
t na.!}! (i"lbertl

Auxillàr Le!1'S!:ll ~·o F! ,11 C.âu"lda Rill Ba.rbOl&.
a.a. 15,1]{} n0:,'.3.

QUU1~-.lelr'"

-

(
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SEGURANÇA Nr.CIONAL (7 Membros)
Partidos

Titulares
José GUlomard
Vletonn" FremI
Oscar Passos

PSD
PS:::>
P'I'B

Silvestre Perlcle.s (Vlce-res) . PTB

Irmeu Boanhausen
UDN
Zarcaias de Assumpção (Pres.) UDS
.Raul Giuberti
PSP

2. Af..Uho Fontana
1. Dix-Huit Rosndo

1963,

\

~.

Leite Neto ~Vice-Pres.)
Sigeíredo Pacheco
Sl1vestre'Pénc!e.s IPres.)
Nelson Maculan (lIcenciado)
António Carlos
Padre Calazans
AlOySIO de Carvalho

Suplentes

P$l)
PSD

1. Victorino Freire
2 Benedlcto Valladares

P'rB
PTB

1. Edmundo Levi
2. Automo Jucé.
1. Dinal'tE! Mal'i:t
2. Lopoo Costa1. Me mde Sá

UDN

pON
PL

bro de 1963,

PartIdos

Membros (5) -

!

pSD

2. EU,'lcO Rezende.
1. Miguel Couto

Partidos

-~

JOSe FehcHmo - PSD.
S:gefredo Pacheco (VicePr.) _

Partidos

José Feliciano - PSD.
Ruy Carneil'P - PSD.

'-.

Ant-6nio Jucá -

José Ermlrio (PreSidente> Lopes da Costa -- UDN.

['TB.

AUrelio Vianna 'Relator) -

PSD.

PTB.

Padre CaJazans - UDN.
Josapllat M[:'!'inho - S,1egenda.

Secretário:
AUXlhar
LegislatIVo, I
PL-10 Alexandre Marque6 de Albu- \ H) Para Q estudo das Mensa.

Secre~árw: Oficial Legislativo, PL-8. Alexandre f'faender,
ReUnIões: QUÍnta.s~í'eil'a.s às 17,00 bora.s.

Titulares

.

Membros (5)

2. vago
1. Adolpho Franco.'

SERViÇO POBLICO CIVIL (7 Membros)

Março de 19611-

=

nhor Senador Sigefredo pacheco, \n1ero 1.158-63 do Si, Senador Anta.
aprovado em 15 de
dezembro de Ul{) Jucá. a.provado em 10 de jeZel1h.

Suplente"
1. RUy CarneIro

(Seção 11)

querque _Mell~ a

I

n'

lf

gens do Poder Executivo re ..

a

, REFORMA AO '"
ferelltes a
MINISTRATIVA

E) Para efetuar. o levantamel1~

Cl'iada por iniciativa da' Cãl,}1ara

ReunJO's:

horas.

"s e 4. I' as

à.3

to da PRODÚÇÃO MINERAL dos Deputados aprovada pelo Seuodo
em 1.12 19ü3. .
DO PAiS e e~tudar os meios
../

c apazes de possibilitar a
sua industrializacft.o
J

Criada em vIrtude do Requei'l:nen~
to n'>' 665-63. do Sr. Senador, osé
ErmI!'iO, aprovado na sessão de lb cie
setembro de 1963.
DesIgnada em 19 de .!;etemoro de

Decretáno: Auxiliar LegislEiti70, PL-9, J. Ney Passos Vll.nt06.
Rr~uniões: Quartas-feiras às 16,QO. hOras.

T'IANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS POB.LlCAS
(5 Membros)

l\'lembrOS tIS) Pal'tidos

Senadores:
Wilson Gonçalves - PSD.
Leite Neto _ PSD,
Slgefredo Pacheco _ PSD.
ArgeU11ro de FIguelredo _ p'rB,
Edmundo Levi _ PTB.
Actolpho Franco ~ UDN.
João AgriplllO _ UDN,
Aurelio Vianna _ PSB
Josaphat
Mari nho - Sem Iegen d a,

196,.
Pro:l'ogada em virtude do B.equeSubstitutos rlmento n'>' 1.159-63. do Sr, Sea.utor
•
1. Jefferson de Aguiar
Milton Campos. af·rovado na sessao
DeI)ut.ados: .
de
10
de
dezembrO
de
1963.
2 FjliOto MulJer
Gustavo
Capanem3 (Presidente) _
1. Silv~tre Pérlcles
Membros 19) - Partldos
PSD
.
2. Miguel Couto
JOSé Feliclano _ PSD.
1. Zacarras de assumpção
Aderbal Jurema -- PSD.
Laerte Vlelra - UDN tSubstt~ujdo
Attll1.o Fontana - PSD.
SecretárIO: Oficial Legislativo. PL-8. Alexandre Pfaender.
EugéUlO- Barros 1>8D.
pelo eputado Arnaldo NogueLfa).
ReunJôes: Quartas-fei-ras às 16.~Q horas.
Heltor Dias - UDN.
Jose Ermirio tRelator) - 1>T~.
Bez.erra Net-O _ PTB.
Doutel de Andrade - PTB.
Arnaldo Cerdeil'a. _ PSP,
Mc.\o- Braga - PTB.
ÇOMISSõES ESPECIAIS
Juarez Távora _ PDC.
Lopes da Cost.a, - UDN.
Ewaido Pin to _ MTa.
Milt.ou Campos \Presídente)
A) Para Revisão do Projeto quel Wils<JU Gonçalves - PSD.
UU~,
JúlLo Leite fVlcePr.) - PRo
Arthur Virgi110 - PTB.
define e regula a PROTE- Edmunoo
Secretál'lo:
Auxiliar
Legislllt.ivo COMISSõES' ESPECIAIS
LeVl - PTB
~çÃO AO DIREITO DO AUPL-IQ Alexnndr~ Marques de pJ.'JUAdolPho Franco _ UDN.
PARA O ESTUDO DE
quel'que Mello.
EurICQ Rezende tViceJ?reGIdent.e)
TOR
UDN,
PROJETOS DE EMEN·
Reuniões: 5:J.s feiras às 16 noras.
Criada em vtrtude do Requerimento
Josaphat Marinho - S/legenda.
DAS
A CONSTITUI CÃO
Il" 480~6~ do Sr. Senador Milton
SeCl'etárlo:
Oficial
LegtSli::lt:VO,
Cãmp06. aprovado em 20 àe Janeiro PL-ti, J. B. Castejon Branco,
I)
Projeto
·de Emenda à ·Cons.
de j962,

Partidos
José Fellciano (Pres.)
PSD
Sebnstlão Archer
PSD
Bezerra Neto
PI'B
Lino de Matos
PTB
lrineu B01'l1hausen (vice-pres.) ODN
Titulares

19geSignada em 22 de nOvrnoro de C)

Suplente~

,
F) Para estudar a situação dos
Para o €-s!udo dos efeitos
TRANSPORTES
MARiTlda INFLAÇAO E DA POUTIMOS E FERROviÁRIOS
CA TRIBUTARIA E CAW31AL
•
SÔBRE· AS EMPRÊSAS PRI
Cnadfi em \'.rt.ude do' Requer.me::l-

I

Pl'orrogl\lJa até 15 de dezembro de
19,6, em -~'nude do Requel'lmento nú_
mero 793-62, aprovado em 12 de dezemOI'O de 1962.
~ to n" 7~2-63, do Sr. Senador Jo~'e
.' VADAS
/. El'UllnO, apl'ovado na sessão de 13 de
CJ1D pJetada em 4 de ja.neIro de
1963. com a deslgnaf(ão aos S e n h v r e s '
novembro de 1963.
Senadores
Vasconcelos 'forres
e
Criada -Cm virtude do Requerimt>n..
DeSt0'Dada em 13 de novembro de
Edmundo Levi.
t.Q. ~." 531-63, do Sr. Sena.dor G.uuvool1963. ;;>
•
,
VleIra, aprovado na sessao de 2 de I
.
.
Pronog3:da até 15 de dezembro de agõsto de 1963.
PI'orrogada até 15 de dezembro de
1964 em vIrt.ude do Requerllnento nú.
191H, em virtude do Requerunento
mel'O 1.198-63, do Sr. Senador Mene-\ DesIgnada em 8 de ag~to de 1963, n9 1162.63. do Sr. Senador Júlio
zes .Piment.el. ap'!'ovado em 15 Je (leProrrogllda ero vtrrudfJ do Re qUen .. , ~ejte. aprovado em lO de dezem',;):o
./ zefllOro de 1963.
menta n9 1.161, de 1963 do Sennol' de 196:L
.
Membros '7) _ Partidos
Isenador Attilio . Fontana, apruvajo
Membros 15) _ Pe;rtidos
em 10 de dezembro de 1!}63,
Gilberto Marinho _ PSD,
Atti110 fi'untana - PSD
Membros 15) - partidos
S':reH't'OO Pacheco _ PSD.
Menez~ Pimentel - PSD.
\
'
Heribaldú Vielra _ UDN.
Attílio P<>ntana - Presidente
Jo."e E'rmlflo - PTB.
MIlton Campos _ UDN..·
PSD.
Inneu Bornhausen - UDN.
V
José Fetlclano - (Vlce·Pr.,
JtHw LeH.e - PR_. .
asconceJos Torres - PTS.
PSD.
SecretárIO:
Auxiliar
Leg-I;õ!,lf'vc
Edmundo Levl _ PTB.
AloysiO de ca-l'Va 1ho _ PL.
José El'mirl0 - Relator - PTB.
PL-IO. Alexandre M. de A. t<..lelio.
Adólpho fi'r«nco - [JDN.
AurélJo Vianna _ psn.
Secretana: Oflclal
Legjslatn~
G) Pal·a o €.·studo da situação
B) Para estudar a situacão da PL-3, Julieta Ri~eIro dOIS sa~t<)~.

CASA DA MOEDA

-

Cl'iad9. em virt.ude do ReQuerimen. D) Para estudo das causas que

to n V 561-63, do Sr. Senador JeCferso~

de Agmar. aprovado em H 'le

8g~S[,O de 1963. Designada em 28 ,je

dificultam a PRODUÇÃO
AGRO PECUÃRIA e suas re-

agosto de 1963.
perclissões negativas na exPrlJrrogàda até 14 de março de 1964
r"""<\tção
('90 Ó13S l em virtude do Requernnen_
to número 1 j60-63, do Sr. S:'!naOor
Cl'Íaàu' em virtude do R-equer1nll'nJeHerson de Ag:uiar apro\'ado em 10 to o'" 569-63 do 8r. Sena'dor .)'.lsé
de dezembr" de 1963.
Ermírio. aprovada na sessã.o de 20 de
agõst{) de 1963.
MeIn.bros (7) - PartidO!
Designada em '22 de agÔ>it.o de 19'i3.
Jefferson de AS!llia;r (Pr('!slde~1t-e
prOrrogada por 1 ano. em vlrtuie
PSD,
do Requerimen.to n1} 1.191-63 110 Se-

, tituição

11~

4/61

(QUE DISPõE SôBRE \,ENCIl\lEN.. TOS IJOS MAGISTRAIJOS,

Eleita' em 27 de junho de 1961.
Prorrogada:
, - até 15 de dezembro de 1962 pt"to
Requerimento 609·61 apr. em 14 ele
dezembro de 1961.,
- até 15 de dezembro de 1963 pelo
Requerimentó '179-62, apr. em 12 d-o
zembl'o de 1962.
- até 15 de dezembro de 1964 pelo
RcqueJ'!memo 1 138·63, apr . em 16 de
dezemoro de 1963,
. Completada em 29 de outubl'O de
1962, 15 de malO de 1963 e 23 de atldl
ne 19-63.
Membros 116) - Partidos
Jefferson de Agmar - PSD.
LObão da ::;UVelrQ 123 de abril de
196Jj

_

PSD.

H-uy CarneIro - PSD.
BenedICto valiadareG -

PSD.
WJ/S0tl Gonçalves 123 de Ilb:J.l de
19631 - PSD.
Danle! Kflegel' - UDN.

do CENTRO TÉCNICO DE
AERONÁU'rtCA E DA ESCO- Lopes da Costa 129 de ::mtubro de
_ UD!\'
.
LA DE ENGENHARIA DE 196:::1
Milton CatUpOs (Vice-Preside!l~e)
ÁERONÃUTlCA, DE S JO- HeJ'lbiUdo VIeira - l1DN.
Rw PalmellB - VVN.
SÉ DOi> CAMPOS

Silvestre PenCles '23 de abril àe
Cnada em virtude do Requerlmen- 1963)
t.o uv j6S·53, do Sr. Senado!' i'a.1~·e
Bezerra N'eto J23 de abril de 1963)
Cala~aUf:, aprova,do na sessão je 13 PTB
de nm'embl'O de 1963.
Afonso Celso - ?TB.
Nogueira da Gama _ PTB.
DesIgnada em 13 de novemoru de
Barros C[1."\'[llho· _ PTB.
1963,
AlovSio de Ca rvalha (?l'esidenle)
Pt'orrogam até 15 de dezem',ro de - PI~.
19iB. em. virtudg df\ ~querimento' nú- ~·:lem de Sá .-:.. PL.

.

Têrça-feira

n

LJIARIU UU \,;UNüKI::::l::lQ NACIONAL

(Seção 11)

Março de 1964

-,....
~

541'

-='~~~~~===-~~~~"~--~~~~~~~~~~="n~~~~~~
J)

Projeto de Emenda à Cons'" L) Projeto de Emenda à Cons- \ - até 15 de dezembro de 1964, p<'lO
tituic2.0 n Q 9/6,.
Req, 1.143·63, aprovado em :0 de
tituição n Q 7/61
.
".
dezembro de 1963.

I
II

Menezes Pimentel - PSD.
M!ltOIJ Campos ,- UDN.
Henbaldo Vieira Vlce~Presideme-_
(QUE D(Si'óE SÕBIU:;': AS MATf'..- !QUE MODf}'IC,t\. o REGIME DE
Completada em 29 de outubro ele 1 (JDN.
RlAS DA COiUl'El'14NUlt\ PIU\'A- O!SCR1MINA('AO DAS RENDi\SI 11962, 23 de 'abril de lSti.'3 e 22 r!e
EUnoo Rezende l23 de -abri ide
~rIV,\ DO SENAIIO. IN\.:I.UlNIJI) I
.
.
.
. Ilho de 19&3;
1963. - Relat"r - ODN,
.AS ~Ecl'Hlt(~El'sORnA, EXM'U] ~,EUAt.:I") U \ Eleha em. 20 de- novembro de .1961.
Membroo _ Partidos
,Silvet5tre Pértcles (23 de abrI] 'do
no:;
El'
h
SlSAU
l~
Prorro"am\:'
~631 Presidente _ PTB
l~J~O~UATICA PEU,l\lA.'iEN'l'B l:.
co
1
Jeften,on de AgUlar~ _ PSD
\1
No~ul;tra da Gama - pTB"
APROVAR O ESTABELECll\lEN- ate 1<:1 ce d-e:r;embro de 1962 N'lo I
.
"
Ba~~os C:-u'vulho _ PTB •
TO O ROl\lPll\'IENTO E O ltI!;A-, R'::qut',!'.menru OU.H)! ap;-Ovado em H! Wllson C:-0nçaJves 123 de aorl} ae: AIOyS!o de carvalho _ PL
'iA!llENTO DE RELAÇõES D1-) de dezcm\Jro de 19tH;
'_
~9b31 - ptilJ
I Lm:J de Mut
_ PTN
l~LOl\lATICAS COM _PAíSES ES- I - aLe In dê c.:.e~t'mt;ro de 1963. pelo Ruy. carncl:'O - PSD. •
j Jo-fw Agr1P1l1'6' (23 de abril de 1D':l3)
Ti.{ANGEIROS);
~e()uen!lwnt? 182-62 apruvadQ em j:J
Lobao da 1:3U\'eLra - PSD,
1 - UDN
• ,
,
de de(.>euHJro de lUfi2;
GUl,do Mondm 129 de ,iUtul:Jro de
DaOlel K"i
r
UDN
EleIta em 4 de outubr ode 1951.
_ at.e 15 de dezembro de 19ti-'l, pe1<l Wti~J _ PtiD,
"€,,.c •.
Prorregada:
.
Requ0nmento L 141 63 ,aprova'Jo ('m
Mlltoll campos - UD~.
:;:- ate 15 de dez.embro de 1962 pelO li: de dezembro de 1963"
Henba:do Vlelra - U UN
"\. .
, ~
R ... querllIlellto 3v7-61, apr. em 14 ae
Membros H6, _ partldos'
Lopes da COSta - UD~
,Q) Plojeto de Emenda a Cons ..
9
. cl\!'umorO ae 1961;
•
JcHe1'5ün de AgUIar '23 de a.bril
João Agnpmo 123 de abril de u10Ji
tituicão n 3/62
- até 15 de dezembro ,de ,1903 pe:o de 1963! _ PSD.
- UDN
..
Req_ 1.139*63, apr: em l{) Oe de!'cm.
Menezes Pimentel _ PSD.
Eur:co Rezende 123 de a..b-~J.1 Cf' I !AU'l'oruz.4. O TRIBUNAL Sl!PEbro de 1963.
'
f'lllnto Muller _ PSD
196~J UlJN,
' RIOR ELEITORAL A FIXAI{ UACt)mpletada e~ 29 [)e outubro de
GUldo Mondin (29 de' outulJ:o de ~ Silvestre Pencles 123 de nOI'U de
TA PAHA A REA!,IZJ\(,:i\O DO -'.,
1962 e 24 ~e atl:'u de 1962.
19G2J -. PSD,
! 19631 _ PTB,
~1,f;~~SCI'.r<? ' ~n.E\ ~Sl'O
N~
MembrOs 116) _ Partidos
Ruy Carnelro (23 de abril de 1B6S1 Nogueira da Gnma - PTB
Enl!!~~J!\ CO:-;:S'lITU(10NAL N
MelitZe6 pImentel _ PSD,
- PSD,
Barros Carvalho _ P'I'B, •
4 - ATO AIlH'IO:\'AL).
Wilson Gonçalves 123 de abril de
D'an.ei. {{ne~er (RelatOr) - Ol)N,! Aj<Jysiu de Carvalho - Pl.,.
EleIta em la de Julho de 19J2,
1963) _ presidente - PSD.
I EUflCO Rezcnde (2;;1 de ao1'l,l <ie! MIguel Couto -:- Pí:lP.
'
Lobão da SUvetra _ PSD.
196;11 - UU~.
'
Catt.ete PmheITU 123 de abrIl de
?rúrogação:
Ruy Carneiro \,23 de abril de 10(3) 1 Mlitull üamp~s - UON:
1963, - PTN.
- até 15 de dc~e.'11brc de HlG3 11(>10
_ P8D.
fienbaldo Vlelfa,' - UDN,
-RequeJ·.menro 781-62 apr.ovado t.'m 12
Orudo b"tondln (.. de outuaro (le
RuI Palmelrp -UDN.
O) p '
E
à
de dezembro de 1962
lS;J4) _ PSD.
Amaury _S!lva - 23 de abril de
rOjeto de _ menda
at-e 15 de dezembro de '964 crua
EuriCO Rezende c23 de abrU de 1963, - PTB
tituição n q 1/62
Reql.. ellmenw 1 146. aprovado em 10
1963, -_ ODN,
BalT(;s Cn.l'vI11ho - P'IB.
de de.4emoro de 1963,
Daniel K1'leger -' UDN.
A:gemlfo de F'lgueuedo - ?TB,
IOSUIGA'l'ORIEDADI!: [)~ CONCUR-I Completada em 23 de ab-:,ll ae
Milton Campos' lVtce~Presldent.e)
Bezerra, Neto 123 de abril de l1l63
80 PAU,A iNVE~TIDURA Ei\l 1963
_ UDN.
_ PTB,
CAnGO iNICiAL UI': (JAIUtEIH,A
'
Membro..::: - P.artidQs
Hei'roaldo VieIra _ UDN.
AloY'J10 de Carvalho _ PI...
E lJ~Ol~I'iAO DE N03'lEAÇÕES
Lopes da Costa _ ODN.
Lino de Matos _ PN.
lNTERI~AS).
Jefferson de Agular - flS.
.,.".,
Wüwn Gonçalves 123 de a.Jr1) de
Si1vestre PérlCIes .... , .•. ) - "",B
Ele:Cá em lO de àIa10 de 1962.
19631 _ 1'SD.
Vivaldo Lima - PTB.
Prorrogava:
Ruy CarneU'o - PSD
9
Amaury S Uva \24 d e ab rll d e 168)
- até lf" Cle d,ezemb~o de ~9-62~ pelo
Lob!lo da Silveira _ PSD.
IV1) Projeto de Emenda a \.ions- PTB.
t'ltul'ca'o 110 10/604
Req 185-62 ap,lovada em 12 de
Meneies PImentel _ PSD.
do Sen.dor Pinto Ferretra
.'.'
zemb O" 1"62
V a~a
'
e
abrIl
de
1"63)
_
Relat
.......
_
r
....
e
õ1
,
LeIte Neto 123 de abril de 1963)
(2"
,
~
(APLICAÇãO DAS COTAS 'DIÍ IM5 d d
d
PSD
p'I'a,
PO~TOS, DE~TINADAS AOS MU- até- 1
e ezembrO c 19u3 pe!<..
AloYSIO de Ca:rvnlh~ _ PL.
NICll'IOS'-.
Req, 1.144~63, epruvado em lU dt\ de~
Milton Campos - ODN.
Lin<J de Matos _ P'I'N.
zembro de 1963.
Henbaldo Vieira - UDN.
Eleita em 28 de, dezembro de 1962
Jofio Agripino (23 de abrU de 1963)
~rorogada:
COmpletada em 23 de abril de 196~.
_ UDN.
Membl'os - PMLldus
Eurico Rezende 12S de aorU de_'
- até 15 de dezembro de 1933 DEla
K) Projeto de Emenda à ConsJefíersOD de agUiar - PSD,
1963) '- ODN.
Req _ '183~6:~ aprovado em 12 ae 'ue·
q
Wi.lt;on Gonçalves t23, de aorl1 de
Dan1el Krle~er _ UDN.
tituição n 8/61
zembro de 1962
.
1963) - PSD.
"
\ Sll\'estre Péncle., <23 de abra de
(SOBRE: EXONERAÇ'ilO, POR ('[-tQRuy <.;arnelro - PS. "
19-63) _ PTB_
- até 15 de d.ezembro· de 19f.i4 ,IlNO
!'O."l'A DO SENADU. DI<Ulllo:tll Req. 1. H2·63 aprovado em 10 ,de ouMenezes Punent.el - PSD.
Nogueira da Gama _ PTB.
.DE r\USSilO Dn·LOi.\lA'rJt:A DE tubro, de 1963.
Milton Campos - ODN,
Barros carvalho - PI'B.
CARATER ffiR~lANt<;NTEJ,
Heribaldo Vielra - ULJN.
Mem de Sá. - PL,
Completada em 30 de março de
Eurico
Rezende 123 de abril de
Aarão Steinbl'uch _ MTR.
Eleita em 5 de outubrà dó _196l.
1062. :!li de outubro de 1962 e 3 de 1963) - ODN.
Prorrogada:
abril de lGti3,
_ até 15 de dezembro de 1962, oClo
~-1eml)roa tl6) partld.oa
João AgrIpino {23 de abrU -de 1.V63 R) Projeto de Emenda à \,;ons
Requeriment-o 608,,61, aprovado em 14
Jefferson de Aguiar - PSO.
- Vice ..Presideote _ UDN.
de janeirQ de 1901:
tituição n9 5/62
'Wllso~ Gonçal'9es t23 de abril de
Daniel Krieger - UD~.·
- até 15 de janeIro de 1963, pelo 1963) - PSD,
Silvestre Péricles (!.l3 de abril de <DISPõE snBRE.1!. ENTaEGA lôOS
RcquerUllento 781 ..62 aprovado em J;!
MUNICíPIOS OE 30% DA· ARal':.
Ruy Carne1ro _ PSD,
1963) - P1'B.
de dcz~mbto de 1982;
CADAÇ!.O DUS ESTADOS QOA:<Lobão da SIlveira - PSD.
- até Ih de dezembro de -1964, pelo
'Noguéira
da
Gama
_
PTB.-·
DO
E:(CCDER AS RENDAS r.iUGUido UoncUn (29 de outubro -de
ReQ.uenn1ento 1, 140~ij3 ,aprovado em
NICIPAISI.
.
Barros Carvalho - PTB.
1962) - I'SD.
10 de ue:c:t.mbro de 1963.
AloySio de Carvalho - Pt..
Completada em 30 de marÇo de
Ele1t.a
em
13
de
setembro
de i9tt.2 •
.M.ilton Campos - UDN,
'Aurélio
Vianna 123 de abrO de
196'J, :,19 de outubro de 1962, 23 de
Heribaldo VieIra - UDN.
1963)
Relator
PSI3.
Prorrogada:
abril de 1963.
Lopes da Costa - UDN.
...:. até 15 de dezembro de 1963 pelo
Membros 116) _ Part1do~
João AgrtpmO 123 de abril de 1963)
P) Projel' de Emenda à·Cons. Requerimemo n 9 1 147~63 aprU\utio
_Meneze.s 'Punentel - PSD.
- UDN.
em 12 de dezembro de 1962:
Ruy Carneiro t23 de abril de 19:13)
tituição n9 2/62
Eurico Rezende (23 i1e abril <le
- até lb de dezembro de 19-64 oel{)
- PrCSldente - PSD.
19631 - UDN.
(iNSTITUI NOVA' DISOr:.:.lINAÇIlO Requerlmento 1 147-6 3aprovaJ( enLobj,o da Sll veira - PSD.
Silvestre pcrlclcs (23- de a.bril de
DE tlllND.1B En;; F,WOI~ OO~ iO (te d\U('mUro de 1963.
Jcfier;;,;oD de Adlliar (23 de a.bril de 1963' _ PTB.
Completas em 23 de abril de 1963.
1\IUNICt!.'IO-S~ .
19831 - PSD.
'Membros - partldos
Guido Mond1n t29 de outubro de
oNgueu8 da Gama - I?TB.
EleIta em 23 d~ maio de 1962.
Jetterson õe Agu1!if - PSD.
196J. - PtiD.
.
Barros CJ.rvalrQ - p'r-a.
Prorro-;ação:
Ruy Carnero - PSD
Josaphat Marlnb<) (23 de a'>r1l' de
Danle: Krleger - UDN.
- até 16 de dezembro de 1953 Pelo
Lob5o da Slvera - PSD,
Eurico
RezendQ (23 de abrU de 1963) _ S. leg.
Requertmento 186-62. aprovDdo em 12
WilSon GonçalVes 12a de obrU do
AloysiO de carvalho - Pt..
1963) - OD:-l.
1963) _ PSD.
de 'dezembro de 1962:
Milton Oampos - !JDN,
Llno de MatoS - PTN,
! - até 15 de dezembro de 1964 "1,,10 Leite Neto 123 4 63) - PSD,
Heribaldo Vieira lV1,ce·Presldents)
Requerimento 1.145~63 tWrQvado em
Menezes Ptmentel - Pre.sldente.
- UDN,
Milton Campos - UDN.
10 de dezembro de 1963,
Lopes da costa. - UDN.
Heríba-1do
Vlelra - UON.
N) Projeto de Emenda à Cons- Completada em 23' de -abril deVaga do Senador Pinto Fe:-relJ'a
Josaphst Marinho - 123,;' 63}
1963.
Q 11/61
tituição
n
(23 de abril de 1962 - Relator Vl.ce·Prestdente - UDN
Membros _ partidos
PTB.
Danle: Krleger _ OlJN,
(cRIAÇAO. DE NOVOS
Jefferson
de
Aguiar
PSD.
Bezerra Neto f23 de abril de 1963)
Vaga do Senhor Plnt<J Ferreira..
MUNICil'lOSI
Wilson
GOnçalves
123
de
abt'll
de
- I'TB,
. Eurico Rezende (23.4 63) -- ULJN.
1963)
PSD,
Eleita
em
28
de,
março
de
J962~
'26,4,63} _ PTB,
Amaury Silva (23 de abril de 19(3)
Ruy Carneiro - PSD
Prorl'bgnçãO:
Nogueira da Gama - PTB
- PTB,
Lobân da Silveira - PSD,
- até 15 de -dezembro de 1963 01:10
Vivaldo LIma _ PTB.·
Barros carvalho - PTB,
Le1te
Neto
123'
de
abl'U
de
19~3)
Req.
794-62.
aprovado,
em
12
de·
&
..
Me", de Sé PL
Aloysio de Carvalho - pI"
zombro d. 1962.
- PSD,
Miguel Oouto 123.4 63), I?S ...
Uno de Matos - PTN.
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Bezerra Neto - PTB
Sllvest.re Péricles - PTB
Y) Projeto de Emenda à Cons- Edro
undo Levi - PTá
Argemiro de Figueiredo - PTB
9 5/63
11
tituição
Argemiro
Figuejredo _ PTB
Eurit:o Rezende l23.4,63. - UON
Melo
Braga - PTB
Milton Campos f..TDN
(DISPÕE
SIIBSE
O
IMPOSTO
DE
(t,.PlHb"'1 i\ .... f\Rf\ (~lJATl:() O Nl1-'
EuricQ Rezende (23.4,63) _ UDN
Daniel Krieger - UDN
\'ESDAS E CONSIGNAÇõES
;HE~H)
Oh
REI'RI';Sl';N'! t\~TE~
Aloysio de Ca,rvalho - t1DN
Josaphat Marinho - Sem Legenda
no,.. f<~S'I'AUOS E 00. IHSTnlTO
Afonso Arinos - UDN
DeSisnada em 31.5.. 63
AloysiO de Carvalho - PL
.""'.HtHAl, NO 8ENAUOJ.
Josaphat Marinho - Relator
_
~
. Prorrogada até 15.12.64 pelo Re .. Sem Legenda.
E~~." em 13 9 61.
V) Projeto de Emenda a Cons- q~e\'imento número. 1,154-63, &pro- AméUo Vianna - PTB
l ndo em 10 12.63
Júlio Leite _ PR
Pl'vl·rv~ ... aa.:
tituição n~ 2/63
Membros - Partidos
_ ate 10 12 63 oelo Requerimento
(DIREITO DE I'RopnIEDADE)
'l91l CL apltJvadu ,em I<! !~ ti2,
Jefferson de Aguiar '- PSD
COMISSõES
Designados em 23 'i. 6Z,
_ a.e j j 12 64 pelo Reql.lenmentQ
RUl' Carneiro - PSO
J l-HJ 6;j aprova do -em 16 I!! (l3
PARLAMENTARES
Lobão da Silveira - PSD
prorrog~da:
CUllIplf't,nda em 234.63.
_ até 15 12.64 ,peJo Requerimento Wilson Gonçalves - PSD
INQUÉRITO
Menezes Plmentel - PSO
1.151-63 aprovado em 10 12 63.
Mellloros - PartlOos
CRI,iDAS IIE ACORDO CO~I O
Membros _ partidos
Leit·e Ne:o - PSD
Jf'ffersun, de AgU1ar PSD
ART, 53 DA CONSTITUICAO li
Amaury SilVA -.?TB
Jefferson de Aguiar - PSD
R.s Cl.-I n-.euo - P~D
O ART. 149, ALíNEA A DO RItPSD
Bezerra Neto - PTB
Ruy
Carneiro
PreSIdente
GIl\:lENTO INTERNO. '
l,'JoalJ C1~ til. ~'efra - Rela tor .
•..
vaga do Senador Humberto
Lobáo da Silveira. - PSD
-P-")J
Neder - ?TB
Wilson
GonçaJve&
PSD
1
~)
Para apurar a aquisição
_
W .. son
Gonçalves
t23 4 63)
Argemiro de Figueiredo
Menezes Pimentel _ PSD
Eurico Rezende - UDN
pelo Govêrno Federal. do~
Heribaldo VIeira. - vice-Presiden"'::~l:>
~.,;, ~ r.eZf~ ?lmentel PSD
Milton Campos UDN
te - PSD
acêrvos de concessionárias
;,\:LI~un campos -UDN
Daniel
Krieger
_
UDN
Amaury Silva - PTB
HerlOrudo VIeira - UDN
AloYSiO' de Carvalho - PL
de serviços públicos e a
Bezen'a
Neto
PTB
J l&<lpba.1. Mannho - t23 4: 63)
Josllphat Marinho ~ Se mLegen ta
• •••• Vaga do Senador Ptn:o Fer~
il!,portação de chapas de
UI>:'\l
reira _. PTB
UB mel -Krteger - UDN
aço para a Cia Siderúr_
Z)
Projeto
de
Emenda
à
ConsSl1
vestre
Perlcles
PTlI
Eul'u.:o Rezende - 123 4 63) - vt~
Artur Vtrgtlio - PTN
gica Nacional.
tituição n~ 6/63
ee·Pl ~.·.Jf1ente - UDN
Eurl.cO Rezende 123 4 63) - UDN
•. V'.1gn do Senador Plnt,o Fen'elre
Criada pela ReSOlução nl1mero II
Milton Campos - Relator _ UDN
,IINELEGIBILIIlADE)
c2:l ~ 63, - Presidente - PTB
de 1963 aS51nada pelo Senhor NelSOlÍ
João Agripino - UDN
~(J:!Uf'lra d q
Gama _ PTB
Designada
em
2
10.63
Maculan
e mais 28 Senhores Sena.Josaphat Marinho - Se'm Legenda
BH1'O~ Ca,rva~ho _
PTB
dores lapre$eotada em 30 de maic d.
Aloysio
de
Carvalho
PL
Prorrogado
até
15
12
64
Dela
ReMem de Sê; - PL
'
querimeOlo númeJ'o 1 156-63, aprova· 1963'.
Júlio LeIte t23 4 63) - PR
Designada em~ 31 de maio de 1963
W) Projeto de Emenda à Cons- do em 10 12 63.
- Pra-zo - ) 20 dlas. a te 28 de $e"
Membros - Partidos
T) Projeto de Emenda à Constituição n 9 3/63
I tembro de 1963,
Jefferson de AguiaI _ PSD
,. Prorrogada;
tituição n9 7/62
Ruy carneiro ~ PSD
'DlSPIIE SIIBRE A AD~IINISTRA
- Por mais 120 dias, em virtude
Wilson GonçalVes _ PSD
ÇAO
110
DISTRITO
FEDERAL
E
(H""'''[;A A f:MEND.~ CONSTITUda aprovação do Requerlmento nú'"
José
Feliciano
PSD
MATl<RlA
DA
CO~1PETeNCIA
{;IO~AL NU 4. QUE INS'l'ITUIU o
mero 656-63. do Senhor Sena,dor Joio
WIl1fredo Gurgel - PSO
PRIVATIVA DO SENADO"
"to;IST"~i\lA
PARLAMENTAR
OE
Agripino, nll sessão de 18 de se-:emArgemiro
de
Figueiredo
PTB
OOVE:RNO ,,~ o ART 61 DA (;ONS.
oro de 1963 421 horas),
Designada em 25,63
Bezerra.
Néto
P'fB
Tll'(IIÇ,;:'\O FEnF.RAL.. DE 18 DE
- pOT_ mais um ano ,em virtlJde da.
Prorrogada até 15 12 64 pejo R.eSilvestre
Pértcles
PTB
St-;'I'EMBnO DE 1946) ,
aprovaçao do Requ.erlmento Dúmel'o
querlmento 1 152-63. aprovado e1U 10
Edmundo Levl - PTB
1.173-63. do Senhor Senador' Leit.a
de dezembro de 1963.
Eurico Re.zende ~ UDN
E!ejl,a em 6 12 62.
Neto.
na sessão de 12 de dezembro
Milton Campm; _ ODN
Membros ..:... Partidos
í
de
1963
Prorrogada:
ALOYSiO de C~rvalho - UON
Membros - parUóo3
- a tê 15 12 63 Delo Reqt1erimenttJ Jefferson de Aguiar _ PSD
~Atonso Arioos'- UDN
.... ~91 5~ aprovado e'm l:.l 12 Ii~;,
Josaphat
Marinho
_
Sem
Legenda
Jefferson
de Aguiar - PSD
Ruy Ca.rneiro - PSD
-.~ ale 15 12 64 pelo Req'Jliltlmtqlto
Raul Gtuberti - psr
Le!te Neto ,Presidente, - PSD
Lobão
da
Silveira
PSD
1 149-63 aprovada em, 10 l~ 63.
NelSOn Macula0 ..:. PTB
José Leite - PR
Wtlson Gonçalve., - PSD
Completada em 23 4 63,
João A.~ripjno rRelator) - UDN
Menezes Pimentel - PSD
Membros - PartIdos
Leit.e Neto - PSD
Emenda à Josapha t Mal'lnbo - Sem Legend:1
2-1 Projeto de
Amaury. Stlva - PIa
,Constituição
Jdl'ersc.n de Agula.r _ PSD
n~ 7/63
Bezerra Net.o - PTB
R uy CarneIro - PSD
•.• Va,ga do senador Pinto Ferreira
Peliro L..udovlco· _ PSD
(TRA.NSFERENC1A PARA' A RE- 2<',) Para ailurar fatos apollta- PTB
Wl.lson
Gonçalves 123 i 63)
SERVA 00 tHIL(TAR DA ATIVA
. dos da tribúna do Senado
, • Va·ga do Senador Eduardo CaPSlJ
QUF- SE CANDIl)ATAR A (JARt;O
talão ,Vice-Presidente) - PTB
e outros. relaciollados com
Ht>oedIto Valladares - PSP
~LE'I'JYO).
•• , vaga do SeDlldor Eduardo A,sMt>ue'l($ P\mentel - PSD
irregularidades graves (
smar _ P'I'B
.
l\-U;to n Campos - UDN
Oesignada em 2.10 63
Eurico Rezende - Prp' iClte
corrupção
no' DepartamenHerl~Hl,ào Vie1ra UDN
Prorrogado até 15.12 64 pelo Re~
Mil ton Campos UDN
Em'lt:o Rezende 123,4 63) úDN
to
de
Correios
e Telégrafos
querimento
número
1.156-63.
Il.PI'Qva~
DanIel Kri~er - UDN
Daniel Kr·eger - UDN
do em 10 12 63
Aloysio de Carvalbo - PÍJ
Crlada·
pela
Resolução
nt1mero 82
João Agripino ·23 4 631 - UDN
MemÓros _ partldos
Josaphar Marinho Relator
de 1963. assinad l1 pelo Senhor Jef..
Amaury Silva (23" 63\ - PTB
Jefferson
de
A.guiar
PSD
Sem Legen~a.
'erson de Aguiar e mais 33 Senhore.1
Nogueira da Gama _ PTB
Ruy Cn rnelro - PSO
Senado!'{'s (apresentada t'la sessão da
B<l!'ro,~ Carvatho _
PT6
Wilson
Gonca,ve.s
PSD
X) Projeto de Emenda à Cons- Jose Feliclano - PSD
·10 de outubro de J9631 •.
MeU) de Sá - Pi
Rau. Giuoel'tl - PSP
tituição n9 4/63
•
Walft'eÓ-o Ourgel - PSO
Pra 70 - ri tt" o fim da sessão legi,i:"
Al'gem1ro de Figuelredo - PTd
'ativa de t963,
,COSeEDE
IMUNIDADES
AOS
Bezerra Ne'o - PTB
U) Projeto de Emenda à ConsP:-Ol'rogação por 90 dias faté 15 df
VEREADORES.
Silvestre pencles _ PTB
tituição n 9 1/63
março de 1964\ em vtrtude do RsEdmundo LeVí - PTB
'Designada em 2Q 5,63
luel'imE'nt,C' númerO' 1.163-63 do Se,
Eurico R.ezende - UDN
tTIlABAI.1I0 IIE MULIIERES E MEnhor Senrtdor Wilson GoncalvElt
Prorrogada a tê .15 12,64 oelo ReMilton Cnmpo.'\ - UDN
NORES E TIII1BALIIO EM (N· queriment.Q
aprova.c)o na sessão de 10 de dezemDúmero.1 153-63. aprovaAloysiO de Carvalho _ PL
" ''''- '.- DlISTRlAS INSALUBRESr.
bro de 1963 121.301,
do em 10,1263.
Afonso ArinOS UDN
Oes\gnação. em 6 dt de'Z.tmbr~ d~
Designada em 23 4:.63
JOSAphat Ma,rinho _. sem Legend.a
Membros - Partidos
1963,
'
Júlio LeI te _, PR '
Prorrogada até 16 12 64 pelo Re ... Jefferson -de Aguiar ~ PSD
Membros fI f) _ pàrtldos
quenmeoto 1,150-63. aprovado em 10
Ruy Carneiro - PSD '
Jefferson de A,~!Jlar _ PSD
Z-2 Projeto áe Emenda
~e dezembro de 1963.
Lobão, da SlIvelr. ,.- PSD
Leite Neto _ PSD
Wilson Gonçalves - PSD
AttiHo Fontana _ PSD
ConstituIção n~ '8/63
, Membros - PartlG,,1
Menezes Pimentel - PSD
Wilson Gonr;alves ..... president-a
,Jefferson de t.gular - PSD
(AUTONO,\JIA DOS MUNICIPIOS, PSD
Leite Neto - PSD
Ruy çarneLro - PSD
Amaury SUva - PTB
eslgnndQ em 22,10 63
Artur Vir~l1!o - PTB
Loh!lo da SUvelra - PSD
. Bp.zerra Neto - PTB
. Bezerra Neto 8 1t 63 _ Vlce-Pre....
Wilson Gonca1ves - Rela;Qf:
... Vaga do Senador Plnto Fel'1'etra
Prorrogada Ué' 15 la 64 . aelo Ete~ ~tdei1t-e - PTB·.
_ PTB
PSD
quel'imcnto numerO 1.157-6:1, apruVa·
Meno 8ragu _ PTB
Menezes Ptment.ej - PSD
Silvestre Pértcles ~ PTU
do em 10.12 6 3 . '
João AgrIpino ..:. UDN
1,.1~. Neto _
,"SI;
Adalberto Sena _ PTB
Membros - ,Partidos
Daniel Krip'ger _ UDN
Aml'iarv 811vl1 - PTB
EurIco Rezende (23 .4 63!
UDN
Jefferson de AguIar - PSlJ"
EUrico Rezende (23 4 631 _ UDN
Bezerr;, Neto - Vlce .. Presldent-e
MUton Campos - ODN
R~y carneiro _- PSO
Aurélio Vianna _ PSB
PTB
'
'.João Agripino, - ODN
WIL<;on Gonea!ves - PSD
Sf"CrrtÍlrlO:
Allxll1ar
[,~e-i<;ltltJ.vo,
VtV'~ do senador Pint~, Ferreira
Afoys10 ril" :Car.vnlho- - PL
JOpé- r~.!iC'jllno - ' PSD,
I PL-9,~-.1 .~!'v Pa~-sos DAntas.
-'PTE""
[ Jos~_~llat MarInho- ..:..- Sem Legendâ
Rl'llniii,._~: ·;ó ..• ·.•• ·.-~;.-.• ;:~ • .-•••.••.
Lolmo da.' Silvetra _- PSD

S) Projetei de Emenda it Cons- I
, tltUlção n~ 6 '62
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ATOS DO SR. VICE-PRESIDENTE·

Inado o Auxiliar Legislativa., PL-IO 1 ~,: ,DP ~?~-ti3 -

I~O~ef~l~t~~~t~~ti;;~ndonça

Clark

PORTARIA N'} 1, DE 1064
secretaria de 'Senado Federal, em
Vlce-prcsiClpnte do Senado Fe- 12 de março de 1964, _ Dillurte Ma::ieraL no use dü, atnbuiçõcs que nl~'!'::, lQ Secl'etârio.
wnfere o art. ~O, letra "c", do Regimento Interno e de acõrdo COm o
PORTARIA NQ 12, D~ 1904
O

J

d sposto na .::tesolução n\l 8, tle 19ô3,

543'

pe ,Lélia Pinto
de IzabeJ ~vUgüjl1ães E':a:lg'Plj~ta,
F
At.l ...1Lar. L2g1slatJvQ, PL-IO, Auxil.a, L::,z .'5:aLvo, PL-l{) nos dias
em que, ~ohcit3, cont.agem de telllpo 19 20 e 21'"
,
de serv:ço pl'{'stado hO COlégio E.'3ta- I ~
,
dual e. EscOl~ NO!'mal de JabO:·CUb<9l.l" -, .de DJin?!:1.r ,;.L8C'erda Gl1ima. rãe,8,
Estarfo,de Sao Paulo, :mm v.Jtal de AnXlllar .Leg:.~!HLjVO, PL-IO, no dla
647 dHIS.
i 19: .
N\' .3·16-63 _ De Ed,on Theodoro
de Go.:rarrio Lima A!:;ujar. O!i~
dos Santos, TRqmgr:1fo de D2bates, 1':::0.1 Leg1.sI;1tivQ, PL-8. no dia 2ú;
.
PL-4 , .
em
qu"" <:::Jljc ifn
CO'l'~r>'
., de
.....
'1..>..1
, l'-,;:o_o.
_
d'" Mary de Farie. !\lb·lqt.Pl'que

1 _

I el.3z

I -

O primeü'o Secré'tá'rio, no uso das
resolve:
.
atribuieo-e'~ q\l'~ lhe. confere o artl'De3ignar Jose vardo Campêlo. Ofi- çil 51, letra "j", do Regimento Inter- t~n:Po de .<;cry,ço p,·e.s.tado z.o MlillS- I Onelal' ~e'y!siativo PL-8' n~ d'~ 20:
~ial Legitlat:.vo. PL-8, par.a exercer !l.'; I' no e de acôrdo com (' di~.po'.3to n!i [eno da Mannha, num t-Dtal de 4391
.
",
,
,
.
,
funções de Secret:í:ic de seu Gabi, Resolução n9 8,.de 196~, re~olve:
'dias, â Prefe:tUl:a do ex-Dis~l';to F'€- de .Severino Jorge Trindade Silnete.
.
,
b' t
dera!, num T?taJ de l.615 dJas e ao va, AuxjlJlll' de umpeza, PL-ll, nos
Senado Federal. 16 de março' de
1?eslgnar J?ara ~eu Gil :ne e os ""Se· Conselho NaCIonal de Geografia, num: dias 7, 20 e 21;
1964, _ CamiUo Nogueira da Gama guultes funClonár.os:
tot(ll de 146 dias
1
S
t·· p t· I
- de Raymundo Pomp':=>u de Sabo:a
·
P ara
PORTARIA •N' 2, DE 1964
ecre arla
ar 1CU ar
N
,9 D p, 354-63 _
De Maurício Pe. Magalhães, Oficial Legislativo, PL-7,
AIda Ortega,
rell'a Vasques Taquígrafo de D2ba- no di..:l 20;
O Vice-Presidente do Senado Fedf":'al, no uso d.a., atribu'ções que Ul'!
,Para Oficial de Gabillete
tes, PL-4, em que soIi~ita contagem
. Al
d
f
d
Of"' 1
confere o drt 5-1. letra "c". do Rede tel~~po de sel'.v,ço pre-.stado à As-, ~ lHe. exa~ l'e P a~n
lC!a
gimento Interno, resolve:
Alberto Moreira de Va."'conceUos. ",emblela Leg:slativa dü Estado de São I Le",.s.at.J\o, PL 8, no dIa ... 1.
•
Ofic:al Iegislatlvo, PL-8.
Paulo, num total de 5.645 dias .. '
de María El!za de Abreu NoDispensa1' a pedidO, das funções qH~
.
I
• •
vinham exercendo em seu Gab nete
Para Aux!liar de 'Gabinete
N9 DP. 44-64 _ De Myrthes No- :guei~a. OfiCIal KbliotE'eána, PL-5,)10
os seguintes funcicnârios: José 80a- . Maria do Carmo Brandão Cardoso guelra, Taql1igrafa de Debates, PL-4 dla _1:
re,:; C~ Oliveira FilhO, Oficial Legls- Oficial Legislativo, PL~ 7.
em. que ,<;olicita contagem de tempó. - de :l1.aria Juditb Rodr'~1H's Ofi~
Jativo, PL-4; Heliantho de S queira.
d~ se:'\'oçJ prestado à AssembJ{>ia Le- eia! Arqmvologlsta, PL-3, no d:a 24;
Lima, Oficial Legi·"l"ativo, PL-7, e
RO::a BatL.':ta d~· Mi/anda, Oficial gLSlatIva do Estado d·.'! São Paulo,
- de Iracema da Co~ta f' S!,Jva dr
Arncv O'Re:ll:v de Sçmza. Oficial Le- LegiSlativo. PL~6.
num total de 3.327 dias.
Castro Auxiliar
Legislatlvo, PL-]O
gislativo, PL-8 louvando-os pelos ~e:'.
Ivonne Rêgo de ':I.üranda, RedatOr
Nq DP," 485-63 - De José Ney Pas- no d;a 2));
l-'iÇ CS prestado,; no desempenho !ie ;Ie Ana's e Documentos Parlamenta.sos
Dantas,
AuxiI:ar Legislatho
'
,
.
:;U3S at~ibll;(,Õ'2'3.
es, ,PL-3.
P~-9. em qUe solicita s.1:árjo-f..li11íli~
. - de. Ro~aldo Ferre;rfl ~H1S OflSenado Federal. 16 de marcO rje
Secretaria do Senado Federal. em em relação a seu filho Adalbel'to fi' ,~lal Leg:s]aClvo, PIre. no dm 25;
lSG4·. Camillo l\v['uetra da Gama
Di1l.;ai'te Ma- partir de ::Jovémbro de 1953,
de Abel Ferraz dp.. Macpdo. Ajll~2 de março de 1964,
"iiO, 1~ secl'etár;o,
N~ DP 165-64 _ De Ary Leo!1ardo dante d.1 Con.<;frv:'l:ur de Documen·
ATOS DO PRIMEIRO
Vianna. Redator d"
Anais e Do- (OS. PL-7 no d!R 20:
,
SECRETÁRIO
ATOS DO SR." DIRETOR· GERAL cumentoo. parlamen.tares, PL-3. em,' - de ",rUi, fRn,... Oficial Leq~e ;,ol.clta s.alário.família em re1a- J:slativo, PL-6, no di9 25.
Oe'3enhor Primeiro Secretário .con· . PORTARIA ,NQ 1.;), DE 12 DE l\.-1ARÇO I]ao a seu fllho Ant.onio Cados a
.
t~de\1. nQ~ têrmQs do art., 270, item
DE lSíH
' p a r t . t de janeiTo de 1964,
' . Ex:arO\l o scglllnte ~dt:spaehc no RelI, da Re,olucão 6-60. e de acôrrlo
.
. I quenmento nl.! DF. 4;)8-63 de Adolphr
c(m Os l'e.spedivos Laudos ::\1p.dicr...~
<? DI.retor-Gcrat n~, i!!-~~ r de ~u?s N° DP, 177-64 - De D.llmas
Perez, Tr,quigrafo de D2bates PL-4
licença. para tratamento de saúde ao; at.nb.U1çoes, resOlve ?':""Qna ~~rIhO ~~ L~ce!"dg Guim:J!"ôes, Aux~li.ar Le- em que solicita o pagamento da dise!!u nte.s flmcionários:
- PereIra da Costa, Am;li Jar de Lun'p'ez6 .,;s~tlVO.. -. L-lO, em. qUe scliClta S<l- ferença de renCime:1to de que trMa
~
. .'
PL-l1. para as funçoes çie Moto~lsta larlO-famIlla em rf"~{lçâo fiO .seu filho a Re50lilÇão nO 16-6:1:
"lndeferido
- N,lo Gonçalves Mal'tlns. Moto- do Gabinete do Senhor I'" SeCl"etano . Kennedy, a partir' de fevereiro d'" por falta de ampaJ'O Ieaa!"
rista-Auxiliar, PL .. IO, trinta
(3UI
Secretaria do Senado Federal. em 1964.
.
;:o
,
dias, em prorrogaçáo, a partir de 19 12 de março de 1964, Evandro Men~
O Diretor-Geral concedeu fei'ja~
de dezembro de 1963 (DP-505-63);
des Vianna, Diretor··Gel'al.
N° D~:. 195-64 - De- Ary Felic:ano regul?mf'nta~ relativaoS aO exercíc:(\
_ Antôn:o Júlio Pire.s, Redatrr de PORTARIA N'" 16 DE 12 DE MARÇO ~e Arau]I. (\i1X:lial' Legi;;lati"vo. PL-9, de 1962. ao AuxJliar .lR~is~ativ('
Anais e Documentos par1amf.'nt,:t,"e~.
DE 1964
m qt}e so IC ta const.'\r de seus as- PL-4, em q~ ~QEcHa o 'i)a~amcntt'
PL-3, sessenta 160) d ap, a partir r.e
sentamento,;; a conclusão do Cur.$O de I PL~10 Hngo Rojr:gue's Figuf'iredo 8
15 de .i"mE'iro de 1964 (DP-139-64).
O Diretor"Geral, no 11S0 de suas Bacharel em Direito.
partir de 17 de fevereiro de 1961
atribuicões, resolve designar Fl'anIDP-117-64),
::; ... ~:. ~a do Senado Federal, em cisco das Ch<.cgas carvalho. Auxil1ar
Autorizou. fl pedido dos interessaçoncl"deu: ainda, fêrhs regulnmen::~ l!"' ·~nErG.o de H164. ~ Evalidro de 'portaria PL-I(}, para exercer tl.'i d?S, ca~~elar o pagamento de salaJ,/('I,'es Vianna, Diretor-Geral.
funções de contínuo no Gabinete do l'lO-famIha dos s~guintes func:oná- t.al'e.<: relativa..:; ao eXf'rcicio de lS63
ao Méd:co. PL-3: Lucia110 Vieira n
rios:
o Primeiro SecretáriO, nos têrmo;-, Senhol' 19 Secret6rio.
partir de 17 de fevere:l'o de 1964 lDF
'- de Nilson Simóe." da Lu~, G1.l.ar- nO 44",-631.
de- art. 88, da ResOlução 6-60, ..defeSecretaria do Sénado Fcdei·al. em
riu em 6 de março do .colTente anO, 12 de' marco de ;964. Fz;andro Men- dê. de Segurança. PL-9. em relação
"DJrerorja do Pes.<:oaI. 12 de m:uç('
a sua espôsa Neide Therezinha da
o requerimento de Le<lnel Amaro dI> des Vtanna D:retor . Geral.
de 1964. - Maria do Carmo Rondon
Medeiros, Auxiliar Leg slativo, PL- '()
!"olicitando pron'ogaçác de mais 30 PORTARIA N9 17 DE 12 DE 11:ARÇQ Luz, em virÚlde da mesma exel'C'êr Ribeiro SarQl"/.:u D:retol'a,
função lucrativa (DP-123-64);
{trinta) dia"'> de prazo para posse no
./
DE 1964
Eduardo Rui Barbosa, Auxl.
cargo 'de Locutor de
Radiodifusão
O Diretor-Geral nO mo ·de suas
EDITAL
PL-10, criado. pela Resolução númerü atribuições, resolve designar Ronaldo liar· Legislativo. PL~lO, em relação a'
38-63, para o qual foi nOmeado por. Ferreira Dias, .oficial Legislativo 'sua espôsa" em Virtude da. mesma
Ato d>a Com'ssão Dil'etora .de 8 de' 'PL-8, para ter exercício na Radiodi~ exercer função lucrativa (DP-135--64).·
Exame para preenchilr.ento da"
janf>iro de 1964,
fusão.
Indeferiu O Requerimento n9 DP,
Secretr~ria do Senado Federa1. em
funções criadas nela Resolu
9 de março de 1964. _ Evandro McnSecretarf!l do Se."'1acto Federal, em 473~63, de Vital Martins Ferreira, Reção
n9 '38, de 1963
dator,
PL-3,
em
que
sollcita'
pllga~
des Vianna, Diretor-Gel'al.
12 de março de 1964. Evandro Mendes Vianna, Diretor_Geral.'
menta da .sessão extraordinária do
PORTARIA N? 10, DE 1964
PORTARB. N0 18, DE 13 DE MARÇO dia 12 de dezembro de 1963, das 19,25 ~ A Comissão designada pela Comi.=;horas. em vü'tude do funcionário não sao Dlretora para procede.r ao examr
O Primeiro Secretário, usando da
DE 1964
ter sido convocado para a referida dos .servidore.s a serem· ap.roveitado'
a:.ribuicão que lhe confere o art, 51'
. no. Quadro. Espcci:lJ. dt' qUe trata r
jctra I'j", do Rerdmento Interno e de
O Diretor-Ger.ãJ. no uso de "suas sessão,
artIgo 10 ~ 2Q• da ReSOluçãO 11'- 3B
acôrdo com o dispo.stü na ReSOlução atribuições, resolve designar Baldoin" 8, de 1963, resol\'e disperu;ar a -pe. no José Teixeira ,Auxiliar de Limpe: Abonou. de. aeôr.do com Os arts. 160 ~e 1963 resolve baixar ::5 sCf,uintr-r
ó'do, os servidl]Tes Afrânio Cavalcan- za, PL-ll, para Exercer a sfunçfies :ie
ti Melo JúniOr, Balduíno JOsé Tei-' ~ontínuo no Gab:nete do Líder da ~~ee~~~. ea~O:al~~s Z;~1~ifv~:n;g !~s Sâ~ mstru~'õc~:
f~vere~ro de 196.4, aos seguintes fun~ . r - Os f'xcmes a Que se referf' c
~elra, Valdir Antônio Pereira, Dicnl. UDN.
.
$ 2° dQ artigo 10 da Resolucáo nú~
5io Mo~ta da Costa e Armando HackSecretaria <:0 Senado Federal, e~l clonános:
.
mero 38. de 1963 no QuadrQ E"'prbal't, das funçõr<: que vinham exer- 13 de março de 1964. 'EVa1ldra- :il!en- de USflR I~nez Brov:'n, Of:ci3.1 mal terão .por objetIVO 've1'ificar P.
cendo em seu GabInete, louvando-os des Vianna Direl·or_Geral.
.
Leglslatn'o, PL-8, no.<; dias 17, 18 e 20;' adaptabilidade dos .servidores p:rra (l
pelo dévotamento 'e efic'ência. COm PORTARIA N'? 19. DE 1.6 DE MARÇO
_ de Sy!via M:nazi Mnntovcni. exercício"" elas respectin'!5 funrões:
Que .c;e houveram durante a present.e
DE 1954
SeE"são Le"'islativa, 'Ordinária'e EXAuxiliar- Legislativo, PL-S,. nos dias
n - :tsses exames con~istirão em
iraordinãria.
O Diretor·creral, no .USO de &ua.s 18 e 19; e 25;
provas prática.s, de conhecimC'nto<;,
atribuições, "resolve designar Aracy
_ de "Serafim . de Oliveira. Taquí- pejo .servidor, das respectivas fun~
Secretaria do Senado Federal. em 9 O'Reilly de Souza, Oficial Legislativo,
('ões;
de março de 1964. - Rui palmeira, PL~8, para. 'ter exercício na Diretoria grafo de Debate~, PL~4, no dia 18;
11' Secretário.
das Co:mis.sões.
III _, As 'prov~s práticas. COh}p-re- de Luiz Fernando de Sá Mendes
PORTARIA N'I 11, DE. 1964
Secr-etarta do Senado Federal,
Vianna, Redator, PL-3, ,nos dias 18 enderao:
O· pr!meiro secret.ário, no uso de 17 de março de 1964. Fvandro Men- e .19~
19) Para a função 'de Linotipista:
suas atribuições, resolve:
des Vianna, Diretor-Geral.
- de Almerinda Vianna ·Baker,
a) co."'1hecimentos gerais de linotiDesignar para as funções' de EncarO Dil'etor~Geral deferiu os ~E'guin- OfiCial Leg!slativo, PL-8. nos dias 18 po, sua djscrim~nação. cct.11posição e
e·19;
xe'gado do Grupo de Tra.balho do Se- tes requerimentos;.
técnica de tuncionamento:
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b'

f'.;.1"

c~n~-:u!o na

tr':--!~o

SOtt:O- ' O:1

tU

g1.13~('!:

. b\

nt

tabe!:l

ai

conhecimC-n!o da lmguu pOl'tU·

I

I)
I

cOrrl"~'I;o

:n~'n~nS

gC"_,:.aWl

hO·S.

de- tf"xtos COm

't

"lS

as

1

V - 805.0 Rtribui~I1S, nos canl
,op?rador de ':'ele.x:
dnw. no:.:c.s qu~ v3.:-..:tl'ão de Z~
Co ..~p{s:tor pJ:; nadar:
a)
ccnhr~imento de daU'--o"'T'lf'n· tO J a dez r,10 1 • ~.en'::~ cO:1s:der::d
a) conhec:men~o do apn..·<b·~õ",
, ap:.::. ..·.::.dos os q>:.:e cb~H·er('m a no
R) r.[jt~Ie-rção de t'lbell1s.
- " •
alin:ma de cinco (5) i
h\ pfp>ill!:ç'ão d;> re-~·ista e jornal.
c) . tran~mi.s.são e re::ry;:3.o
de
VI _ Do resu.:tad-o do,,> cxamt'!s h
11) Tn1.n~portldor:
mensagens,
'f :-er...'l. recur~D pnra fi. C0!11~10 D::
di c ( " j . g o s . ·
..)ru, no P'n,Z{) de setent:l e d~lJS·.';
n í rOl)h:,c'~r.;>n!o5 P:;necfficoo sôbre
24'Q)',
,,'··TCS: cor:~3.(:J a p:trt r da tnb1:r:
tl'.:cb l:ho de tran"púrt3.·dor.

C\lt.:l:"C

a ser

.

cr::mp'Jqr!'o nt> u:na

C)

ar

('-o de um

hora;

t;T'rais ele

l~tera

c h~"'-:Ól':1l do Brasil.

b) mi.!,Jll.'';~Q -Co f'irte'llU PBX,_

23?t

I

cc:::~~::r ~: -:pa~::":~o_) ~~f do m~mo

I

b\ t"snslY'~.:ç50 de um
negativo n:)o:
C) C\lrrr,.-)o d~ textoS com ''':stru; ~Cf(!~·-t~;('.(} n'UR !J'"lH n:atriz' OU-Setbl Cf,iülcc.tnent-cs. ,p:áticc:s d-e ele~
!l. ênm t L--n~rJfi::-o~:
c) rf'toquc..:.: de' ne;1atJ.vo.
'
tl'icida-de, r::I1'igel'ação e ar cO-'1diclDdi nrov~ df' h'stõl'la, cor.hprcim,"nJ21 ivl~ãnico de Ut;ot~po:
nado;
to,; \!er~1if> tia His!-ória do Brasil;
aI àemnn.~tr8f'.Ho sôbre o funClonfl
c) con:.êrto?-c um aparê!ha.
""nto .-:lo 'Ul1otil"'o.
e\ lin~'Il~.s p.~t'\l.n2E:ra.s corl"f'f'ã.o de
"
...
25Q) Lantel'Ue1ro~
te~to.s em i!1.'d0s e em J"ra::cf's,
1 b) (',orreç.9() dE' f.alh1l8.
a)
demonst!'ação prática de co_
3",) T~al1CO
Ar Rt>f'·ig·~ado:·
c) 're~'ulfl't'2~l1 dt> lemperarurn da nhecimentcs de lanternagem.
269 Ertcfador:
ai ·conhf'i".imel1tn.t: e~'P:"'clt:ros de 'f-,C:l da c:pltl"im:
.
de
-s:s~emJ':: (> -.Ilpa.rell:Hl.men~.s dJ ar
d't Tl"u-\l!;,vem do m;>canismo
a)
demonstracão
p!'át:ca sobre
frü;erado;
ifEtribl1!r;fo.
estof::t:;:-em;
~
bl prOVfl D~:'it:ca sbbre 1uncionaI?') rr<;l:nt-M'em Ó~8 fUras.
bl conh8(j!mento do mat.erial de
meT\~o ~ 1'f'm1 "'l:"h.O u~~ o;,i.-:tsnas e apa13) .E'nClltlernndor:
estofamento.
're!ll'Os .d~ 9;,: rrr-i<Yeraão'
.'
.
"',
11.)
prov~ p,·átJ('..íI. (te encarlel'lls.cão.
'279 ) Soldador:
c) r.úJocac;il.o em 'fllncionamento de
b) eSl'!oln. fr~nc€,',a, esco1a. pol'tuQ' êr"Us. ôe p .rtu:luà::;

,

w

I

j

em

,c-

ap~re1.ho

de ar refrigerado
fetto.,.
4" ~ tr" . i- c:." ... "t'~'to

~o.m

I

I

tle-, ';UP's9, esco1n. alemã;
149) .D0u;adol':

IC!SU\ 0:.01:.u.:>: J~'i.I :
cnriheclmrnto:; ~pectf1cos
Ole

bre nl1\l'CemC1'la;
.
c) ~lrp:-:,,-..:~no de C:lr~c c:l-.'olt-os e ,
..
repDsl<,;!1o em runclo~Ht.mezltc do ,-:is·
b). traoalhes p:·átl.~~
Junt? às
~ma ntlngic10.
:nnqu.'lla5: desengn.L,,"SMeU'R, tUPIR e

,I

_50)

,~.eITns.

Me-,::lnlc--c Suastituto:

cN1!wcimentos espp.ciflcOs
elem'~cânica f'tIl r.:-rcu1c..I:) ao:ta.proI:ulslo.-1\i

n""Jãos.
bl

rl-'.ii:.!(z(!r~-o

I

de t'squemas- de 1iga.

,e)

r~p~'·flcão.

d'

d' '01'OVas de m-ecánir,a de etner·
'l'f-f'rJfl. "J:n"tl 'H rncvimzrltaQào .de .motl).-e;: ·nr.,. t"l?:i,"l-:1n !~mitado 9.té·a sua
repttf~ç{t() def'n!tiva.
611 ) Atrndente de Irufermagem:

're~ula6em

-

de ml\quína. fotoZ1'á-

299)
a)
cia;

t)

fotom-ont~t:;2m.

Os

cllnd!dataos

Rc...<:olu~ã::t

insc--i:

n9 "38, de UH

e habl!tados previamente nos ex
mes médico e pslcotécmico;
VTII - Os exames ter.ão inicio
dia 1-'" 4e abr.il pró}:imo.

IX -

.l

Os can::iidatos deverão tor

;X'l.reeer nos -exames munidos de c
Ineta
esf-ero;;tráfica (tinta azul) e P

pel almaço;
x _ A Comissão

EXaminadora d

cOllheClUlento de tinta.';;
s~cagem;
preparo de luaLel'ial;

prat:cos ae

,~_

J.V

Ol1l~o.<;

serão dN

Provas para Auxiliar de Secr
taria Substituto. Ajudante I
Portaria e 'Servente de Atln
, nistração
•

! •

b

OS casos

Me para ,p nutra.;

prova. prática;
Vigia:

teste sôbre seniço de \'ig'lân.

EDITAL

De ílcól·do· com a deUbClração
Conll~sâo
Diretora,
publicada: I
Diáno aD Congresso Nnciofl..lJ.l de 11 (
janeiro ·'de 1964 e nos tértnos do (lrt
go 10;, ,§ 29 da- Reso1ução lllJ 38 '6~,

Comissão "ExsmIllil(!otS, dcs ·candidat.
à~ fun.ções 'sLrpramcncion-àda.s CQffil

b) conhecünento de fichários ho· .ni~a aos 1ntert'_.s.5~.-dDs que "fls
r1.zonl,al e. vertical.
.nbedecerâ:.o "às seguintes
~1~)

!ot.oruetria;

e)
-eo.nh-ecim-e::ltos
~,ografla.s {'In <:Õ-res;

~

dido3 pela comissão EXliminndoru .

169)

c)
íài'n~:fic!r"'::o de defeitos mec - , fica;

··u.:;trucões
::.:mfonne a

XI' -

. Pintor:

Fotó·,cra.fo:
b} at.itude. -8. tomar em· eMO de
•
".
incê.ndio. conflitos ou ajuntamcllt-os.
a}
-c:QnheC!ITíez:tos, teO~'Jas e prãticas de fO~(J~':af\a;
309) Expedidor:
Dl conhec ruentcs tM!"icos de sel1# a) pro:ço!l ,prát.rea. de mezanlzação
de expedição;
tcmetr~3;

eãQ e tu!lckY!l'1mento 'de mnto!:es.
ntcüg e sua

.

_

~jmjt:1os aOS f X
refe"tem as prese:\t

Só fel'io

mes a que

vulgatá o -resultado
das ,pro,,:
dent~o .de Qu:nze (5) dies após
a) ccnhec .menta p·ruw.co ac i-iOIt!a ~'ea]~ZRção do último exame;
elétrlC~. e sold.a. à oxigênio.

28Q)
lI) oo.tiheCiD1l'11tos ekllltutal'es de
&}
SÓ')re doul'aç?o;
a)
rns: a1a !iót'.s elfÔtricR,s. J('!~ura_ e E'la~o-I b) sist-emc.s de dOUfSção nus _ es..
bJ
rf':~O de ei'iquemas de !lZnçao de Clf- ::0111."8 ,Ú/l,ncesa, poru-IguêSa e alema.
. c)
cUltO.
'I 159)' ~ràl'cencl·.J sllbsb;tuto:
,
d)
b~ leHura c complE'mmtnção'
de,
.. .
f1cos
Uhl e~q1JrmR tl~ !l~açr..-o 'de circuito.
-a)
conhec:~entos espec:
SÓ--.
e)
.~

VI!

no Diádo do Cong/l

Lal'tuiOl'

de

J1utom6~el

titulo:

subs-

pl'OÇ"~

Instruções

a)
conh.ec'.Jllento ·do
lllat.cl1al a . I). Estilo áutomàt!canlente lllS~r
ser empregado na. lavagem de ve!. tos MS prove.s elll eplgra-fe os serv
dores ":pró labore"" relactoo.adus r.
cujos; .

Diãrio do CongresSD 'TV ac;onal do d:
Adx1!irrr de f'nea-dernacl.or:
b) cui-d::ltlos a serem
tomruios 2 -de cte'ZCttlbro de 1953 (llg. 3968),
-ptbVa ptática de bltlcagem,
p,nfe:m~JgFm
3.!CNl.!l1(,UtO, colagem e costüra de U- para. a. boa con.s:e-rvncão d!l. _pintura
11) O conhooirnc.ot-o dos programa.
do veiculo.
qrOO ,
da. forma de rea.1fzação e do critéJ'i
b) noções d!"' tJ:onto~socorro.
32') Pe~.qulsador de Orçamento: de jUlgamento das provas
-bás;.c~
189J .Motorista substltuto:
e) leitura de receita: -e de l11stru·
oonstantes destas i~t1·UÇÕes.. implic
nDções
gerais
sÔbre
a.
·elabora...
a)
exame de habilitação profiscõe... módicas.
ç5.o da Lei 'd~ Meio'S, de acôrdo COM 110 comp-romis.so tãe1to dos inte1"e.s~
s-onal;
dos de a.ceitá-los em todos os -Sel.
7~) Bornbc!ro hídnluHco:
o -se~l.ljnte S"-Unário: Orça.mento - t-êrmos-.
b) pt'o"a teórica e prática.,
a) conhecimentos espec!flClJs ,sôbre
HlQ) Operador de._ .som substiw lniciativa. da "'Lei - Emelldas -ao Orm) O examinado que se rêtlrar d
hldráulicll.
cn.men~.() - ' ~na tramit.ação e Seu! recinto -aura-nte "D. renlizilC:cr.o da prc
t,uto:
nbjeti"tTos
_
Subver.t:ôes:
sna,
ciMS1.
b\ .leitura .de tnstrument-os.
a)
cbnllectinent-o prátiCO de g"rQ- fiV1l'çào- - E.~1l:,lne do OrçAnlento nas va esta.rá automàt1cam-ente exc1uld
G) ,formuhcã;) de esquemas de- 11·
da mesma.. Será, tatn~t!1, excHud
'va:ção E;'?ll acetato e .fita magnética; Ca."as do Congl'es.~o.
.g.a--.,'Ôes hidl'á"lllica3.
por -e."to da. BanUCt Exs.m1.ne.1:l·Jra,
b) Ulontagem de -progra.mas:
cand.idAto que se tornar cufpado d
331;1) Bibl'otecárl-o SUbF;tiLuto:
d) 110CÕ~ M1bre- opera<:ào llidráuincorreção Ou deseôt"te.s\a para com. (
c} tran.'S-mi~são de áudio ,e pllr li:~ea.
..
a)'" -d:j.)l oma por Escola. Oficial ou. examlnadoresJ seus auxiliares ou qual
.'nna tel~fôniC!i;
l'('('.onhecidaj
quer 1\,utorldade -present-e ou que, du
, eJ l)fOVa ."prát.it's (le enca.nanor e d) leitura de pain:êis de contrôle.
mli\là~ã" da pl"ovo.,fOr ~o
tunclunamentn- de -motores de p"{)11)
conhecimentos gE:'!'"ais de bl- ,.onte.
2-(19) Fundido"!":
lhido em flagrante de 'oom.o.n:r.àçà
pU~S80 h1dráulíca.
)!!tl-tecol1o!111a.
'l!om
outros
candidatos OU 'Pesso~ e~
aI prOVa pr:itlca de fundição;
trnri.hM . verbalmente, por ,escl'H-o o
8~) Impros..<>ar :r':~ográfrco:
34<) Ascen,s'ol'ist.a:
.,
b) conhcc:mento da liga. do me_
por qüAlqul!r outra tormn., oU de uti
B) eo"Ohecrmenoos
espemflCQ3 de tal do -linotipo;
,
a)
-COOhe-atment-os g<;T4_l~ sôbl'e iza.çãil -de notas, 1IVI'ôs ou -Irnpre~sc
. ~rn.P>:essã-O.
salvo os expre.ssll-ru:ent& permitidos.
C) temperatura de f-JSão dOs· me- o funcionamento de um elevad"Ol';
b) Wnhecirnt'ntos cs:pet:Iftcos da tais do linotlp.o.
..IV) Não ,ha\'erã. segunda ehaMod
b) 'prova d. partida. de mn ~le\o'n.
. .
..
mâtfUinn i1l1pre..~OT"a e seu f:unclona~ .
para. qualqUer <ias ·provas. tJ.!ja -fl\U
21~)
Conse.n:ador
-de
bomba
d{)r
~
plena.
-t.::trga;
.
.
menOo.
ler -o ,ml)-tJvo alegs.Clfi plU·.,Q. Ju.';tWna
-á'água:
' ~
er eonhfcnmerltos' de impressão em
c)' pr.ova de movlmentâ.{l!n de um a ausênc!t\ do examinado. Tal QUf'ê!1
cia importará em deslstêl1cia, da .prt,;
!lGl!cromla. ê trloomm.
a)
descrJção dã bomba;
-ele'Vf\d-or eôm queda. de vOlta{tem;
va, cohStderada.s, sem efeit-o os a.~alile
di .l,rova de cme-rgênc!-a. de .ope. porventura. já l>I'eSt;lHios.
d) prova de português em grau Dri~
b) conhecimento dõ tunclOno.m.cn-ração de elevador em pa.ne;
mâ.rl0.
to 00.. bomba;
V) Adotar-s&--á, para sIgilo do jul
e) .prova, 1:ie inic;attva tl.a E"\'"3Sl\.O g'àment-o, p~esso que impeça ofr iden
·e)
n\all-oh-:-u;
, 9'1) Tradut..or aux11inr:
dos OCupalltes <ie um elevador ~ tif!.oação des proVM, ~ Quais df'\'--erã(
d) Ieíf.Ul':l de instl'unú:nt.os.
ft.) conhecImento de Inglês ou !ranpa.ne.
para isso. Gferncer o mesmo asp:ect
Q
22
'1'tlC!!Dnis1i:
.
)
~-s em grau secundário.
IV -_ 'T"dõ-t: os, t~\ll.dhiato.s ..s~râo materi31.
C) rccepç-5.o e tI3X1..Sl1llsSão de li· \!':uhmrtido.<; a ex/urre d~ r:cn1.'tcci1"'t!en.
b) tradução • v<r'iÕ<> de t""to
VI) Atribu!r--se-·ã, nota !Zero (I))
gações;
Ser sorte-ado na hora.
~ \c.jl da lin!~lta portu~n~a;
pl'()V~ que apresentar sinal. expr~

a\ eonhE'cimentcs

espc~fico.s..

17~)
a)

de'

a'

>
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I 'e

que pos5ib:lite .. ~ sua!

cunven('ão
ntlf (\1<;.'1.0.

d)

ço

!lI, sen'! o!yígatOl'lO em tôd.J.$ as

>;,

Emprêgo de advérbios, prepç.'>lAs
c{IDJ'unções e mterJ"eições.
pêsQ.:

. e) Cra..."e.

o P:,~, da _,ortogr..'lt~a., t O~\Cl:l1 \ Oo"e1\nefl.O: li red;,ç50
vale!á 40
eq,H~no VCt: ,b.lla 10 0ItO",12 .1 C, eb DrmtOs e a COltccão de tc>xtos e das
12",<1 PO'I,l',!;J:e~l.l. da ~cade-:'n;l B ,t- que::;r..:t":, O:JJ{~L'ias 60 puntos.
:,,1 a de i et, fl.s - EdlÇ.10 da Tm:)
1VUS

S::>c,'~)l1,li --

(Seção 11)

nrcn-

2U-1

19.1:)1

AntJ'u'tlca

provas

Março de 1964

.." -

terão 0!3 seguint.es

português

4

.,Aritmética

1

Histãrja elo Brasil
Datl.ografia
-

1

4

A noca iinaÍ será a méd:.a pOll·
Opela.ções derada
das obtidas nas respectivas
n~l·dldo quI.: Obdi'er 1)0ta :g ... ,1l
provas, COllSldeJ.'ando-se habilit;ldo o
p'.~'!{:l' .a 5.(1,
2) Númcros fnl.cionál'io.s _ opera. candidato que logra,r nota, 19W1! ou
superior a 50.
IX) A c.<i<,.-if;c:Jl';ãO do., Cdlhi;r.~üo.:;, çoes fund8.mellLms.
n\ :lpl'(1\'f'~~:mlf'I1to no QU:HIn) E·'pcAs provos serão mapuscrít;a~ n t.in3 ) R~gL'a de tre::: - Juros s:n",ples,
11. Lll'~s(>-i\ ri~O!'o'<;(Hlle!1te dE acõr4 1 S~t:telU'~l métrico decimal lCQ'l- ta., devendo (I candiàato cOlllp.:\t'€0er
com [li> now.<: obtidas.
munido de caneta-tinteiro (i1l e.sferorcr,<,õesJ .
g-ráfica, carregndas com tintn ;1:wi ou
X.I Os t:usos On1l,'s:::Of se,ão dec'à!azul-preta.
lIutór[a do Brasil
,-:i pela COl1l!::.'iflo Ex:aminaclor"l,
V~IIl

con<::.,\el'~!::)f'-~

XII Apo,:-; 3
f:,

hab.~,:.~j('

;dentifi(~a\ão

° .. N,lm~los
OU 1\ 1l<!](1f\menL.u,s.
1),

;ia.:: pr!}-

o.:; CtHldld:.lto~ podrrão req'lei'l' í3

v!sfi('j da". mc.':ll1:'.<:. no pn-lzQ lmp!'org:'\veí d~ 43 hCll'ns.
XII) D'.I:
dec:,~ões
ela COl'r1-;,<:;sflo
.amm::Hlora caberá t'ecur~<:os â Cob::.flo Dirern:'3, no pmzo de n horns,
IP:-Ol'l'o('2..vcl.

2)

De';:cobl'illlento do Bl'a.sil.
Cap:tanias Heredital'ia.s.

3)

Gove:"llaaOrb Gerais.

4)

lnva.c,õe,5.

;;
6)

Entl'.uaa::; -e Bund~i]'as.
Inc,mfidénc'", Mineira.

B)

Indepc!1dência,
Abolição do Cativeiro.

1)

Programas

Os pi'ozn1 mas para as prova 3 .<,;ão
.,>egninte.s:
AUX1L1A:R DE SECRETARlA
SUBSTITUTO

9)
10)

Pl'oclam.ação da Rcpul;Uca,.
Govêmo;; Rf>pubilcanos.
Datl/ogrGjia

l' RedB.ç5.o rmínimo de 20 linh,a5)
2)
COl'l'eçflo' de teXtos e qu?srÕes
)jf'üras versando:

1J

Cónia de trecho mimeograJado
lye;oddade) •

2)

Cópia de trecho contendo corl'eções (feitur« do trabalho).

fit.-

As provas de Língua Portuguêsa,
Aritmética e História do Brasil terão
,. 'I'a- duração de 3 (três) horas e ~I de
!Datilogr~fia de 10 Idez) minuto., pa·
Cl CO;,:.fllV,1(,:\O e r{'gênda de \'f" b<.l,S I ra cada 11!1l(l das cópies (velocidade
egularts, 1ucgu1aH:s e delecl-l\us.
'·e feitura do traIJa1ho).
b>

Pronomes; sua colocaç'1o

l'~

AJUDANTE DE PORTARIA

Nível primária'
•
' . '
POl'tu_gue.s \pc?O 5) -. D,ltado e quest?es QOJetIvas (adJetIvos, sub;;taubvos e verbos regulare;:;).
AritmétIca
(pêw 3) As quaLI'o
operações fundamentaIs,
HiStória (pê.<;o 2)
Desr:oor!lllento
do Brasil.
A Independência

português

a)
Subst.antivos e adjetivos:
ôes de ~}:~nero, número e grau;

lnteuos -

Proclamação da República,
Duração das prov8s, 2 horas.

545

Ata dos trabalhos da prova de
prática legislativa do concurso interno para taquígraiorevisor da Secretaria do Senado Fedearl
Aos vintl~ e cinco de fevereiro de
mil novecentos e sessenia e quatro, aS
nove hotas reuniram-se, na Dil'et;)l'w.
da Taquigrafia, Os nlembros da 8 lllca Examinadora para a realizção ç.a,
prova de Prát:ca Legislativa. do Concurso Interno para. Taquigrafo-R"Vl~r da. seCl.'cta.ria. do Senado Fed'o"al,
o Senhor Doutor EVllndl'O Me!lUNJ
Vianna, Diretor Geral ,em SUb:->TJtu'ição a.o Senhor Senador cattete Pinl1elro eresidente da Banca, por de,oormina-ção e.xpressa de SUà foJxcelência, o .Senhor José Campos Brl':!ll),
Díretor da TaqUigrafia, e a Sen11'jra
Glória Fe1'llandina QUintela Diret.l!'rt
de Públicações, examinadores, e AntOniO' de Araujo Gosta, Oficial !j'!"i=t_
lativo secretário. A hora aprazad8 no
aviso de convocação não com.par"'"cll
G candidat< J Jorge Manoel AzevE"dO',

((nico remanescente dos 1nscrjto~. As
dez horas, pe1'sísUndo à nusêncin do
<:"andidat,o, a Banca resolveu enrt:r"rlr
0& seus trabalhos e, oonsequente;l1?n-

I.e considerá-lo desistente do

con('lP'.~),

nOS têrmo.:> do ediLal. Pal'a constnr elt
SERVE."\[TE DE ADMINISTR.WAO
_, ttõnio dt AraUjo Costa, SeCl'f'18I'io,
lavrei a presE'nte atn, Que. liria e
Nível primário
achada conforme, vai devidflmentf' r,s.~
Cópiã e Di~ sinada pelos membros da Bancn Exa.
Português (pêso 6)
minadora e por mim. Bra..qílin no:;. vin_
te.do.
te e cinco de fevereirO de mil nove ..
Aritmética (péso 4)
As. q~Hltro rl"r-t.os e sP-,\senta e. qtHÜro. - El;an_
operações fundamentais.
arfJ .711endeJ Viana. _ José (;(I11'IJ01
DuraçãO' das provas: 2 hora.:'.
Brfcio. Glória Fenlàndina Q,'/f11.-NOTA: OS examc,c: deverti'o re(j j, te'a, - Antànio AraujO .,.·osta - Seoor-.'Je no próximo dia 19 de 1brlJ.
cretarlo.
-~
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6\PIT.-\L FEDEUAL

QUAItl'A-FElItA, 13 DE

nL~Itço

DE 1964

SENADO FEDERAL
~.

SESS,W LEGISLATIVA ORD WARIA DA 5' LEGlSLATUHA

Faço saber que o SenadQ Federal aprovou e eu, Auro Moura Andrade, f
nos têl'fiCS do art. 47, nO 16, do Regimento Inte:no, promulg'J I

PreS~~Ente,

a

~,eguinte

.

RESOLUÇAO N' 3, DE 196-1
Nomeia Edith BUZa:;sini para
aa Secretart(t do Senado Federal.

o

cargo de Diretor do QuadrO
.

Artigo único. E' nomeada, de 8.(:ôrc.o com o art. 85, letra c, item !1
da Resolução n9 2. de 19~ (Regimento Interno), combinado Com o artigo
7';), item IV, alineZl Y. da Resolução n9 6, de 19ÜO' (Regulamento da Secretarw.) , pada ex~rcer o cargo de piretm', PL·1, do Quadro d.a' S-ecreta~
taria do senado Federal, a Oficial LegiSlativo, PL-3, Edith Balaf'sini.
,senado Federal, em 17 de março de 1964. - Auro Moura Andrade,
Presidente do Senado Federal.

As 14 horas e 30 minut<l.S achamEe presente.., 05 srs. SenadoreS;

Adalberto Sena
Arthur Virgílio
ZachQl'ias de As.sumpção
Lobão da Silveira
Victorino Freire
JoaqUim Paroote
.Sigefl'edo PaoehecQ.
Menezes Pimentel
Antônio Jucá
Wilson Gonçalves
Dinarte Mariz
Argemlro de Figueiredo
Berros carvalho
Ermirio de Moraes
Herilxtldo Vieira
LeitE" Neto
Aloysio de Carvalho
Josaphat Màrinho
Eurico Rezende
Raul Giuberti
Miguel couto
Vasconcelos Tôrres
AW'élío Vianna
Benedicto Valladares
Nogueira da Gama.
Lino de Mattos
Moura Andrade
José Feliciano
Pedro LudoviCO
. Bezerra Neto
Mello Braga
Atilio Fontana.
Guido Mondin
1
Daniel Kriegel' - (34). i

O SR. PRESIDENTE:
.
A lista< de presença 4CU&. O compa..
reclmento de 34 sra. Senado\'ea. Ha ...
.

In~elno,

promulgo

Aposenta a Taquígraja-Re 1J is U r U , Alctnda Trivelino no cargo de
lJiretor, PL-l, do Quadro da Secretaria do Senado Federc.,l.

Artigo único. E' aposentada, nos têrmos do al't.. 191, § 1~, da OOnsti.
tuiçãO Federal. oorr:b'nado com os arts. 345. item IV, e 319, § 4° da Re~',olução
n.'f 6, de 19ÜO \Regulamento da SecretarIa) no cargo de Didetor, PL-l, do
Quadro da Secretaria do Sena.do Federal, a l\u.iuigl"at'a-Revl~ola, PL-2, AI ..
cint.!a Tri velino,
Senado Fedetal, em 11 de março de 196.\. - AUTO MouTa Andrade, pre ..
sl(~nte do Senado Federal.

a '1 de Segurança pública, cuja tru;talação usurpação de funções priv-attva's do
se reallZ.arã na data de hoje, it.5 p ConJ;resso NaCional. O Go~êrn') do
horas, na ~ede d.a Praça Ma1lá, onde Estado aguardará com seren:daot: t\
O Sr. 29 Secret.ál'io procede à .será da.cta. pcsse rio Senhor Titu ar próxima agressão no eammho da I eleitura. da ata da sessão anterior. _ Doutor Job Maia Salgfldo, pele ga~id'3de. provocação e usurpat;:ão, se~
Diretor da Divisão de polícia Mar1_ gU!dO !'leIo Govêrno Federal em :10~'O
Que é sem debate aprovaua,
tima. Aérea e de Fronteiras, Tenente- Estado e no Pois. - Cordiais Sauda ..
O Sr. 19 Secretãrio lê O seguin- Coronel do Exército - Nicolau Joze ções. - Co.rl05 Lacerda - G'JVerndte
de Seixas. EscJ.v.reço·lhe que nesta do, do Estado da Guanabara,
EXPEDIENTE
data serão também empossadOS os
o SR. l'RESIDENTE~
Resposta a pediào de in/ormaçÕí:.8 Chefes dos Serviços de RegIstros Cle
Está finda a leitura do eK.ncd:e!lte.
transmitido pelo Senado:
EstrangeirOS, de PoEciamentl) 'Marítimo e Aéreo e das seções de passao SR, EURJCO REZENDE:
, Aviso n9 403, de 10 de março, do portes e Transportes Maritim03, res51'. Ministro da. Maxínha, com re1e .. pectivamente: - Wilson Salgado SilSr. Pre~idente, peço' a palavra pua
rência aO Requerimento n~ 12-64, do va - Hugo da Costa. Miranda - Dul- ordem.
81'. Senador Vasconcelos Tórres.
ce Maria de Souza Breves e Gi!berto
o SR. PItESlDENTE,
MQntei"r'O. A Delegacia Regional t:'
OFlCIO
suas dependências permanecerão ius_
Tem fi. palavra pela ordem o nobre
Do Sr. Governado~ do E;5t:ldo da, taladas nos próprios federais em que Senador Eurico Rezende.
Guanapara. nos segumteS termos:
\'êm funcionando. _ Saudaçõe.:... _.
o SR. EURIC.O REZENDE:
Em 16 de março de 1964
Tenente-Coronel JOsé Lemos le Aveku - Chefe de PoliCia do Depa.rta(Pela ordem. Sem revisão do o~rr
Senador Auro Moura Andrade - lUento Federal de Segurança públ!- dor). - Sr. presidente, o .Ei,~peçllente
Presidente do Senado Federal - B!'Q- ca", - Transmito aiuda fi,. Vossa Ex- que acaba de ser lido reve:a, tll(~I,.c;.
sUa - DF.
celência o texto da resposta encamI- uma vez, como se out,ras tatl~'13 não
ParticiPo a Vossa Excelência, con- nhada agora' ao Ministro de. Justiça ba.sta!'isem, a ~Cidênc!a de ftltô]'f',~ de
firmandO informação que aca.bo de pelo secretário da Justiça - Alcino perturbação no Estado da Guullab<tt'u
dar por telefone, que'o Ministro da Salazar: - "TOmandQ conheCimento por lnlclativa e responsabi!id8-rle dO
Ju.stiça comunicou hoje que Servlço da comunioo.ção de Vossa ExcelênCia Gove1'llo Federal.
de Polícia Marítima e Aérea passa.rá dirigida ao SenhOr Secretãl'io da SeTratando-se de matéria da maJor
a ser exercido hoje por Oalegacia gurrança Pública, em ofício de hoje :eleva'.1cja e, sep;undo notic á:·'.o" do."
criada.. por Portaria do mesmo l..Jlinis- sôbre Serviço de Policla M'll·itjroa e jornals, de t'epercu~são peno.'õfl em lOtro do Dia 13 do corrente. C()muni· Aérea, ihformo a VOEsa ExcelênCl.á dos. os cIrculos inst.itu('Íonai s do ~'dl,~,
cou também .que o Delegado e !un- que o Govêrno do Estado JonS';de1'3 cre:o q'le o Senado da Qepúbl.'c:l
dc\ e
cionários' federais ocupariam instalo~ ato de violência e ilegal de usurpa~ debru~.ar sôbre êsse doct1lnen~o tt sua
ções do Serviço até agora exercido ção de funções a decisão Ora comu· atE"nção. mais "igilante.
por êst,e Estado como em todos Os nicada. já como fato cotJsuma~o; No
outros Estados. Ocupação já ostá con_ institui to de preservar o que re3t3 da Versando, também, interpré!t;l[<iu: de
sum.ada. Estou transmitindo Vossa ordelt). juridica contra a agressão. e a leis e de textos cOllSt·.-tn~;tnaí.s, te ..
Excelência teor do Oficio do Ministé- discriminação, recorreremos 'las Ineios queiro a V. EX I.1 a reme~.:la jê~3'.:' ~x ..
rio da Justiça. datado de hoje: "Se~ legais e estamos comunicando o fato pediente ã Comis.~ão de Con~tHll!('fJo
nhor Secretãxio. Cumpre-me comu .. ao Presidente do Sena.do e da '::âma- e JUHt1Ç..1. para que, com O ,>P.tl r:uida ..
nioo.r ao Vossa. Excelência que, !>ela ra, bem como ao Presidente da. A~- do, com a SU.:l. qutoridade e eom a
Fartaria, Minister1el número 123. pu· sembléia e ao Tribunal de J11Stiça· no pOE.síve~ bt'evidade, sôbre de ~e ma ..
blicada no' Diário. Olicíal .de 13 de Estado, Vossa· ExcelênCia ocupará de nifeste. (Muito bem!)
março de 1964, foi crla·da ne.sse Es- fato próprios e senlçoo do Estado, . () SR vr.rSIDE~TE·
tado a Delegacia. Regional da·,Divi- ~propriando-se' indevidamente de ar..
>.,.~,
'.
•
são de PolicIa M6.ritima, Aéreo e d~ quivos e. instalações e<;t.adnnis por 6rA Prcs'ctêl~c'a d!,fpre o "eq':e!'lLn~l'
Front.eiras. do Departamento FeàerJl gã-o cri!l.do por simples por!,aria com lQ do S1', !:)(:Jlac!or Euric(i R~Lende e

ATA DA 3~ SESSÃO EM 17 DE ven~o número legal, declaro aberte
. MARÇO DE i 964
I'.w;"oo, VaI ser llda a ata
rnÉSIDl:NCIA DOS' SRS. MOURA ANDRADE, ADALBERl.'O SENA
E GUIno t\'IO:'ffiIN.

Faço saber que o Senado Federal !.tp:'OVClI e cu, Auro Moura Andrade.

presidente, nos termos do art. 47, nO 16, do Regimento
a ~_eguinte
RElSOLUÇAO N' 4, DE 196!

54~:Q,:arta-f:ir~ 16'
4'
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enc~mlnhará a .1'~p.:"e.,;;ijntação do ~Se
nhol" OovernadOt do Estado da. .Chla ..
na,baTi à ComÚlsão· de Constitu:çlÍo e
J1l.:tiça.·, .
~ ,
'~' !

EX

PEDIENTE

DEI" ARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

O SR, PRESIDENTE:
o' . "
Sóbre a me.'!"G projeto de..lei, q-ue voJ
toer .lidO.
' -

~IPHZTCA

GaMAl.

ALeeRTO DE SR/TO PEREIRA

IDar .5ua." palnvras e lhe."l dür o se11.
que quiscl'e~, enquanto ela~c;
! nao adquillrem e;-A'ia clareza que eu
pe;ú mell';::ls considero nece.<;.'·árHt, ell·
quanto elas não forem dirigida.::; pre~
cisal"l.1ente- sôbre !m mau~ homen.q dn.
República" sõ1>re 8.s má~ entid2.<les

I t,i_do

I
I

da.

Rcp~lblica

ou sôbl'e a.s

má~

fôr~

,ças da P>epúbHca. NIas, antrs d 5::;0,
E' lido e apoiado o sefl~Hnfe
Sr. Pres:ciente, eu quero aOêntuar
ÇMI.T. ... t! tiA 61l(:40 oa qSDJlÇ ,o
que o direito de interpelar {: ·d<:>n10),IURILO FERRe:/RA AL
FLORI/,NO GUIMARl'E::f fcrático.
Proieto de Lei do Senado
Houve:-"ise Sldo e~sa nllnlla. inten ..
N9 12, de 1964
I
çãO, náo estaria· impedido pelo :t-w~
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
glo"lento e não precismia ped.ir li~
Dá. a.o atual Mtr:.irt{:?iO f1(, ..iu~r- I1
seçAo 11
cença ~Qs eminentes liderfs .João
Ta a d!Jnomirtação - de Mi,lIlsJério'
Agrip~no c F!l!nto Müller.
ao Exército.
'amprOfiGCl nu oficio., da Departamento ti. Irn~,~r:~e NaclOl'\al Não há no regime democrátlC'.() FoO Cong~'esoo Nacional decret~:
der algum mtocável. Todos .os PoBRASILJA
àêres ds. República, e todos QR hoArt. l Q O Min:stério da ·GU~t'!:c,
passa a denomin':'I.l'-~e Ministéno de·
men~'i l.rubJicos &trlO sujeitns a. intel··
pelaçées, a ·.cr1tkas. ao diálogo li~
Exército.
t
ASSINATURAS
bf"ral e [r!Ulco. Quase diàrUlnente.
Art. ~ Esto lei entrarã ,>.~ Ylgor J
o Pr~de'llt.t:: clt RepÚblica e intel"~
"" data de SUa Pt1b~ca'lão cHogadas I REPAR-rtÇOES E PA·RTICUtARES
fUNCIONÁRIOS
p.elP.do, no Congres1'"o e 'fora d,}:e, e
as' dispq,siçát.,s em oo:lt=ár.o.
i
mats do qUe isso, insultado e em'ol~
Capital O-lllterlor
-Jus{iftcação
Ca!)ital o Interior·
vido numa t.ela.
de
mistlf.icaçOes,
50.00 Semestre
engodos. na te...""lta..
Os MlnJ.stér:os militares têm. de um ~emest.re ...... ...........
Cr$
39,00 de mentiras.
Uva de Solapamento da sua aut.(J~
modQ geral, denom:Il.2çôe.s que dl'..tl- 'n"
Cr' 96.00 Ano
Cr$. 76.00 ridade, o que poderia gerOl" igual ..
nem o famo das. Fôl'ÚJ3s Arma1as (fe
" . o·e ~. .. • • •• • .... .... •
'I
mente o enfraquecimento da demoque cuidam espec.lticamente. E' tl,S'i!lm
S:z:tp.rÍor
Exterior
crracia, que Se sustenta tam'1éI!1, no
com a. l\trsrillha e a mesmo QCD!'l'e Com
a - Aeronáutica. Em última anlÍlis~ .4 n" .• _ .,...••• ~ .•. , • • CrU \3õ.OO Ano
Poder EX~cutivo.
todos cuidam da. gUerra c paTa
_____' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'----_ _ _ _ _-,-_ _ _ _ _Cr$
_ _108.00
__
O Supremo Tribunal Federal. 8ese prep'aram técn'c.a e profi,ssiomi_'
!llhor Presidente, t.ambem não está
mente. sendo UUl P<lís de c1;lrac~,eM_
. - EZOo:Jtuadas as para o exterior. que serJo sempre tlDUJillu, as . imune à ·apreciação de· seu comporuda índole pacifis!;:l\ lluer me pa,!'e- o.a'u~attlTa5 l',odet<\Se-lo tomar. om qQalquer época. Por seta meses tl).me:nto. E tanto não e<:tã que, aÍD~
cer, gUe a denomin~ção até aS;Orll 012 uu. tlJ1C •
da há pOuco, o eminente Lider da
. dada 'ao I.r:l1~tél'iO da Guerra é de
Minoria, o Sr. Senador João AgrItodo ini\dequada. Mu!t() mais expres~
- A fim dê possibilitar a remessa de valores aeolnpDnbados de pino. teceu crIticas, as mais vet'm~n~
:i!vo e muito nla.lB cu.racterL'5tlt~o é o elJ~ltU't")limentos quanto à iua aplicação, aoUcitamos dêem prefer6ncta
re.<;.. ne3te plenário. à. conduta. que
llome de Ministf:rio d() EXército Da
considerou passível de censura do
kibuna. al:nharei cutros elemen~~)f à reme"aa por moio do oheque ou vale postal, emitidos Q favor do
. mals alto corpo judiciário do PaíS.
que justiflcam plE'na:rnente esta pro- T<fsoureiro do llepartamento de Imprensa Nacional.
E não há. quem .. po.s.c;a recusar que
J;OsiçãO.
.
- Os ·st:Iplementcs
edições dos órgãos oficiais aorrJO fornecidos o POder Judiciá.rio. árbitro. intêrpre ..
te
supremo da. Constituição e dD-S
Sala das Ses.sõ~. 17 de marÇo de 10$ assinant.es 8àme~te mediante solicitação.
H:34. ~ vasconcelos Tórres,
leis, é vig1\. Imprescindível à susten ...
- O custo, do número otrns.ado Burã a.crescido do Ch, O,tO 0. por . taçâo da. Democracia!
.
A.:> Comissões de cons~ij;'.l:çãlj e l.z:ercicJo dÉH':~lTi.do, cobrar..BlHlo mais Cr$ O...~O.
Por qUe isentar-se, então, o Chde
Justjça e de ,segurança N03.c,ona ,
do poder Legis!G.tivo, o Presidente do
, O SR. PRESIDENT'E:
Cono-resso da~ interpelações, das eri..
O 5r. 11l Secretáho procederá à dever e noção exata de autoridade e será oportullamente incluído em tica;, do debate? Qua.I e. imunidade
dtO que se cel'ca a atuação do Presl..
, "'itura. de projeto. de '.!'esolu{'"{t.ó
no ·exereício das funções que lhe são Ordem do Dia. (PausaJ
dente desta ou da outra casa do
8 tribuidas.
Congrts.so para'· que se proíba a
continua a ho!"3. elo expediente.
~ lido o seguinte
apr€c:e.ção do seu comportamento
Nestas condições .. julga esta ComisTem a palavra o nobre Senador
são devidamente Justificado o propolítiCQ?
Projeto de Resolução
jeto que ota submete à aprov:lçfi.o da Al·thur VirgiIio.
Nenhuma!
Casa.
O SIt. AUTHtJR VIRGILIO:
1\l9 5.
1964
Se é vlta1 pa.ra n deJ.llocrac1a t\
Sala <i:l$ Sessões. 17 de mal'~O de
(sem revisão do orador) seNonleia :Edith' 13al8..cwini para o
preservação. da autoridade do Con~
1964.
:ll1cUfa
Andrade.
Nogueira
nhor
Presidente,
Srs.
senadol'es"
não
. . catg-Q de Diretora, do Quadro db.da Gama. _ Dinarte Mariz. - Adal. fui bem cow:p-reendiqo
110S meus grcsso é vital ta.mbém Q preservação
Secretaria do Sen'n.do Federal.
berto Sena. - Joaquim. Parente. - verdadeiros intuitos 1\0 QCupar a. tri- da autoridade do Preside.'1te da. Re ..
O Senado Fedl'l'al re~olve:
Guído . Mondilh __ Vasconcelos Tôr~ buna, ll~ tarde de ontem. FrLséi, publica; é vital a preservação da. au ..
res.
Sr. Presidente,·em têrmos atencio ... toridade dos membros do Supremo
Artigo único. e nOlne.a.da. de âcôrsos, dada a relevâr.'lCia das [unções Tribunal Federal.
dQ com o art, 85, letra "c", itém 2
LEGlSLACAO CITADA
de
V Exv. .n importância dos seus
E a ·crítica. na democracia. quanda ReSOlução nO 2; de 1959 (RegirtESOLUCAO N' 2. DE 1959.
pronunciamentos na. Vida pública e do é feita com eloevado sent.ido~ qUQn~
mento Interno), combinado COlh o
art. 75, item IV, alínea. "g". da R.e.Art. 85.. A Comis.são Diretora COm- política brs.sUeira.. ~ão fiz nenhu- do é articulada com um propóslto no.solw;ãD nll 6, de' 196{) (Regulamento petem, além de outras, us seguinte.s ma. interpelação; li.tnitei~me li. pedir bre. ela não sola.pa, não diminui; ao
que seu pr-:uuncIRmento. ao a.ss\1~ revé9, ela engrandece, ela alteia. E
da. Secretaria). para exeroer o cargO atribuIções privativas:
__
n11r a Presidência do Senado e ao deixarla mesmo de haver democra...
de Diretora. PL-l, <.10 Quadro d:1
• o.............. o• o......... o.. .. •• instalar os trabalho::; do Congresso. cia S>a não houvesse a crítica, ~e deSecretaria do Senado Fedoral, n Oficiala. Leo-ls1at.iva. PL"3, Edlth Balas. c)" pl"o·p<>r. pdvativement>e" ao ~o ~ui1"j ~e lne.i:.O!. c:arezs, em bentJ- saparecesse o dIálogo, .se o presidensinto
<:I.
•
Senado. ·cm projeto de Resolu.. hOlO da tranqÜIlIdade do País e da te da. República não fôsse !1riticndo.
ção:
ser-urança
das suas
lnst:.tu1cões. como é; se até O SUpre-mo nfl.O ti~
Justificarão
peta' identificação das fôrças, das vesse seus atos aprcciado!!'~ e se o
A Comissii-o Diretora submete ã.
'.' ...••...•• o. o • • • • • • • • , . . . . . . . . . . . . entidades que nme.1.çSnl eSsa paz e Congresso não sofrC's.""l;e também criticas. dentro e fora dêle.
consideração do &e"1.do a preSElntJ
2 .. Q nom~çãO, a eX':::nernQã~, e. essas in..':titu'ç·õ~s.
nome~çúo em cump:rin..ento ao. ·dis.~
rcadm. s.. . ão,. a rcJ:<iapt9.ç~o. (l 'Fi~nse V. Ex" isso e lucrariam B:I
O Sr. Eurico .Re~cndc _ Vossa Ex~
posto no ert. 85, letra "c", Jtem 2,
trtm${.t'r~DCl:. & a apo~ent1ldorin lnstltuicóes dcmoc1'átlcss, tranqüU1- celêhcia per.mite um €lP~te1do Regimento Interll0, obedecido- o
de funclOuÍl.n.cS da Secl'etal'ia.
"ar-se-!o o p.'- e' lucrar!. o Concritério estabelecido no art. 'l5 it~rn
..
~
~
O SR. ARTHUR VIROILtO IV. alinea. "c", do Regulamento dã
RESQ]'.lUÇAO -NQ 6, DE' 1900
gresso. :porque pO"deria direcionar a Com
muito praz~r.
'1<
aup.
def~sa
nreclsalllcnte
endo
em
S {!crc~r .
Art. '16. A nomear-ão pOIa: os cal',
U
'I
vista
a.~r correntes de opinião ou en~
O
Sr.
EU1'ico Rezende - Vossa Ex...
Edith Balassinl é a a.tual Diretor! -:;o~ iSola.doS ob.C"dl'Cl!rá à8 scgulnte 1 bidf'd€-s que, ne~te' momento. amea .. celência defende bem a ~ de que a.
interina da Dirritona das C-omissõ:.l; normn.s:
çam ao n-ossa democracia.
aut<lridade deve ser res!!Uardada. E'
onde tem demonstrado -eapaciÇl.a-do da
.....•.•••• o............ o.. ........ Ora, Sr. Pre.sidénte, V. Ex90 falou óbvjo Que to<los nás perlilhrunos o
direção e espírito or~anizador. A sua
IV _ OS de Diretor'
por a~t<: e em tese, e acer.JiUe1 que o seu pantá de vist.a. M(ts se essa é
atua tão à .frellte da. referida. Dlreto~
.
seu dlscur:-so _ as seus d1.Scut,sOs _ uma grande verdade, existe uma ou...
ria tem merecido· elogios da' C<ilJlls..
............ ' ...........•••
pelo. sua. importância, poderjam ge- tra verdade 'também: nenllum che'..
são Diretora e dos Srs. senadores
g) das demais Diret()rias, den~· raro coma já· estão gerando. inter.. fe de pOde!" pode renuncIar à sua auno Plenérl0.
t-re os' OficIais Legislativos da pretações ao sabor dos lntetwes po- boridade.
Sempre revelou, .em tôóa a sua.
classe final da. c.arreira..
1iUcas daqueles qUe as fazem~
O SR.' ARTRUR vmOlLlO _
longa vida funcional no Senado, as
O. SR. PRESIDENTE:
Já ontem. o Senador c!oão Agripl·
mais alt.?.." qualida4es de probidade
no deu uma lnterpretacao; daqui a Ma.') ninguém falou n1sso a.qui.
moral, de efiCiência e também de um
O projeto tido, de acôl'do com o pouco irei' dar a minha também; .0
O Sr. Eurico.. Rezende _ VOssa. Exinà1scutfvel senso de cumprimento do RegimentQ Interno, va.i à publlcaçãooutrQs e.s,tarli.o no direito de examt_ celência defende o prlncfpl"o da nu-
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toTió3.ue CQ.1.. O a carrtcteríscca.
média do pensamento do CO,ngresso como o povo ê, na democracia o po~ 1 'Uocrncia que não se Qmentará do
d:amehtal da m:nut.enção da ord~m. Nacional e não de UID3. parte ape~ der soberano. a decisão a êle de- j pé com a tremenda diferenciação_
FOI hso o que ~ltendi no dl,'ictu:'So q>e nas. Em conseqü~ncia de.ssa declara- veria .ser entregue. por intermédio ISGCiul que existe, e que não se .sus ..
VfX!3. ~c2~ê..-:.ci:l.
ção senti necessidade dos e~clareci- de uma Constituinte.
tentará ,se o panorama político, so ...
O SR ART"dUR V1RGlUO _ 11:: \,n:::ntos QI!,e, pt~i de maiores luzes E' urna opinião, uma tese. Qual,~al e econômico, continuar a;::s:m..
é- C$3tO:
-.j;
·Iiêbr~ °dlUC;~O ~J..Scurdso de V. Ext~e- ameaça pode haver' nessa opinião, com uma. f:in0l1a a. gOZa~ o b"aba..
O S, ZUrlCD Re:;ende _ Logo _ e
n;:_13. <l. lx8çao
e. t!-m _ TO el~o nessa ,tese, .,.para as instituições de~ Jha da mru....rla.
_
vamos "dar objetividad.e 0.0 ftparte
ma.s preclw, de uma ~ndlC3.çao maIS mocrát..cfu3? Faloll,
porventura' o. Serei revolucionário? Não. Sr. Preo Sr_. Preslde:nte da R<;-públ:"cJ. tem Ie~a~ .daqueles que /e~lRm OS "maus peput:ldQ Leonel
Br!zzola, nconse- _I sidentel Não desejo a revolução para
remtnc:.ado à autoridade. Ainda há ba.<;I.-'€;;OS e os tn.ml~Os da demo.~ lhando o povo a ql~e fé armasse, meu Pais.
plnOOs d1l1S S. Ex;' nomeou um dele-I ~ra<:ul. . Entretanto, ISto V. Exce- como !ê:e o presJdente
da UDN,
gado de autarquia. para Pernambu~ tencIR en~e!lde que nno d~ve fazer" Deputado
Billnc 'Pinto? Falou o I Sei que, 210 momento em qUe Q,
co, NEHJ deix.::ram que se cmpossasse
um dl~ltO que lhe a..:.SlSte eo ' eu, Deputado Leonel BrizzoJa como eatllo I N~ç"ã~ se d.fvldlr pela:~ armas, tal
(! o Sr" Presidente da RepÚb,lica torcom o maIOr acatamento~ o .resp~t~o. falando Deputados da. U11100 Demo- dIVISa0 sera irremedIaveI.
"nl efel'- o
nomeat6-rio.. E' oMas fi. aUt\\üe.
de t V. q,r
Ex.. P~e:
d~ aldente
mlm orát!c
'
1 e d o.Partld
n011
. >ot""
1
'.' a ..
~'lac!p~a
. o S.o~, ,.Ta. .declarei. e repito: niio quero o
uma renúncIa de aut.oridade. o q~te li ~oqua Quel O!1~ro, '-'.
. S
. ' eml DemocraUco em Mmas GeraIS, Bra.sll t.ransformado em Coréia ou
representa uma en!'cnnida ,\ t.am- o ~JreIto de: interpreto,r os seus dlS- ameaçando de _-ooloca: bOmbas
em Vlctnam. Não quero Que armo.'}
bêm, no .orgarÜsmo deInocrát~co,
cursos, de d.zer ,R quem" êles se dl- teat.rl?S, ond,e va{) realu;ar~se reuruoes. russas. OU americanas vellham paraoH,
AR""""-1"UR
VIRGILIO
_
15.
rig~em,
e0!llp
o
fez
o
emmente
Lider
if'
f
d
O "'.J.-O.
JOao Agrlp no
ontem transfo'man pae leM tran..~ orman o·se, asSIm, cá. na' disputa das riquezas que aqui
ro nada tem 8 ver.com tI tese que d i > , ., q • ~
t
. ' te· de repl'esenta.. .ltes _do povo em ter~ tentos, no exercícIo da. polítlca
da.
estou dcfendclld,o. rode h'lvcr, uma \ o a l!l.nh~ po.s.~_o d" 1~ terpe:1a~ , rosi~as? _ A N8Çil.? nao .ouviU isso, geograf1a dos minérios, que llOS :ll~
diferença de apreclação entre Vossa que na? e~a e&;R. er!l n erp.ela o. OUVlU o que acnbeI de dIzer, que é cança muito em cheio.
Exee!ênc1a e o Presid~nte da Bepú· E. intelIgente como e, manejand.~ uma opiu,iáo. repit.o. uma- tese. opi.
:
..
,
• ~
• , com perfelçao a pa1avra proCurou ti·
Q
t
'\llld d
bhcfl" Talvez 'I. EX nao seJa seLlSl- rar conc}tJ.5Ô Ps se undo as Quais o nião da. qual temos o direito de dls_
uero paz e ranql
a e para 0.."
v:,l às pr:eSSõ<:fI POPular~ ~omo o é ~ discur:;~ de V.' ~~~ .. ·'Sr. Pr€Sidf:!nt.e, cm·dar, opinião que podemOs não brasileiros. ma.'i nã.o a inj:.rstiça que
Sl. Presldent~ da R,e p ub1.ca. s. Ex- teria algtUtl& l'elacão com o comício aceitar, tese que tam':lém temos o vigora hoje e.
que fatalmente, o
nunca negou ISSO: E ~m. h0t!lem qt:-e que se realizou -recentemente
na direjto de rejeit!lr. mas opinião e Pai.. à. subver.'ião. se n~,o ltotIver
nMCE'~ para a. VHÜt pUbl:ca. _no me.o, Guanabara e com o pronunciamento tese que não temas o diL'eito de con- juízo as elites, se não houvel' previ ..
dos navaUwdOleS e nela .·em se man- que aH fízera o Deputado Leonel .sJder.ar revolucÍonÁlra, do ponto de .5ão do perigo que já aí está rodan..
tido entre os .trabalhadores e qu:l' BTizzola.'
vista violehto ou sllb.ve!"sivo;
tio, se não fÓr contida a revolta que
per!nal~ecer- aSSIm. N~O há. ~iminU181'. Pre:oident.e, já acent.uei vidas
Subversivo. sim, Sr, Presidente. se ~stende· pelas camadas exploração .n.~um3. de au!or~de.de qdand? _0 \'êzes qUe o Depuatdo Leonel Briz- foi o pronunciamento do PresIdente das do povo" l.o:;to é o que tenho oup_resIdente da R,copublIC~. sob a ?l~~~ zola. tem uma tribuna, concedida pelo da Uniã'O' Democrática Nacional. êsse v!do o Deputado Leonel Brlzzo]a di ..
MO compreensÍ\ •..1, !usre. e pOlítlca povo para falar
sim, aconselhando o povo a que se zer e não considero abSolutamente
dos trabalha~ores ret:ra o de-l.zgado de
O 'S' Ettric ne:,cllde _ Mal er~ armasse. Para. que? _ Pal·a. ga.ran~ que prego. revolução. E' até u,'11
um3.· autarqma sust.entada com fi, r.on~ vIda- ~ r.
o,...
t
o'S
tir O Congl'esEo? Para garantir as. alert:à. contra a. revo1tlclio po18 ch-a ..
trlbuição dêsses m-esmos triLbalhadoO'S Dan 'el K -ieg _ E que n~o instituiçoões democ"áti.ca.s? Para, 'as.. ma. a ntenç'.A.o nara o perigo que re·
res.
usa. r.
I
1
er
segurar liberdade à democracia? presenta, a revolta de Um povo que
A te.'je Que detendo' é a de que o
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
Quem responderá que sim? O meu n!to encontra. sa.tIsfação tnInima para
sol3.pamento de autor~dade de qnal- tle•. a.p:m:lS pediu Hcença., como to- e~inente n;ntigo, Sena.dor João Agrl_ ns SUa..1õ .necessidades de alimenta,â",
Quer um dos ?odêl'e-s ameaça o regi- do parlamenull" o faz ,..
pIO':>, poderla assegurar que mD pm'o de ~stufuol0 e sal1de.
me democrático...
O Sd. Daniel Krieg _ Mas antes de armado gal~:::.nt.iria. ? congreSSo?
Brinquem, brinquem com esta slO Sr. Daniel Krieger _ CO::lcede. afaztflx-3e. l1ÜO Q ru:ou.
O.sr. Joao Agr1.pmo '7 V. Exce~ tuaçãol DUtma.m SObre os louro..lI.
me V. E.o,;:'lo um aparte?
O ~.R. ARTHUR VIRGlLIO - ". êle! lêncLR pc-rm1t.e um npa.:-~E~?
«SSim como dormia n nr1.stocracia
O SR. AR'nnJR VIRGIL!O _ se afastou como Qun.~quer um de
O SR.. AR'rHUR VIRGíLIO - rusSa. em 1917, OOnfiada na -policia.
Concedê·!o-ei já.
nós, no uso de um dIreito 'regi~lell- Poderia gara.ntir 9ue ~m povo "s..r~ faelnorosa. do Czar. Dunnam as eU ..
. " e que a crft!ca, no sentido 1:\1to. t1I. quer para tratar de lnteress~ ~.'~~do ma.nterIa li 12berd .. de e as lDS~ tes brasilejrl1.<; sóbre os .~udo.';, l't)m<t
o d:álogo, o deb.'\te, são' democràt1~ particulares. quer por motivo de tltulções?
.
dormiram as el1tes cubanas susten ..
camelltc oompreensiveis _e a.ceítáveis, .saúde, quer pOr uma conduta tática
C01we~erei aparte primeiro ao Se- tadas pelo I1J.tador
$anguinárlo, tl
em.bora se verifique multa vez O ex .. política; V. Ex. tem. em seu par· nador D~niel Kricger, ~ue ,'/lO pe .. explorar mlse'tà,elmente o povo, ten..
ce.éf;O. a mentira, a djstorção. o en- tido, homens em licença como os diu anterIOrmente; depoJ.S, du·lo.. ei a Jo -corno resultado Fldel Castro e o
gôdO, a mi.st.iflcaçãc, envolvendo a .fi- tenho no meu' êle.o; exist.em tam,?{>m V" Exa" com prazer.
marxismo" e leninlsmo na. nha dCJ
gura do Presidente dlJ. R.epública, sem no Pa.rtido Social Democrático! Não
O Sr. Daniel Krieger Quero caribe, DUrlUalll as nossas elites na.
que importe em n~nhum-a ameaça às há porque 'c"iticar o Deputado Leo* a.penas dizer a V. Ex';lj.; ti Sr. Leo... presunçã<> de -que no seu bem~estar.
inS~i~ilÇÕes vigentes. E resSalto, nes~ nel BrizZCla por ter-se afMtado da nel Brizzoln constnntemente' prega a. no seu confÔl'to, na SUa felecidade
te momento, que não llá poder l1e~ Câ.mara, qtJando todos nós te1110~ revolução, nem nenhum sUbterfugio. permanecerão Sempre cel'c8daa pe-la.
nhum intocável. que não há tabu em uraslado por váriOS motivo.'l·. Isso é Nestes. dias, tive oportunida'i e
de miséria., pela tome, delas doenças.
ouvi-lo e ouço raramente, porque, pel!l.s desgrru;as da ma.Ioria Que dia.
d-emccr3cia. O pronunciamento do absolutamente irrelevante,
Chefe do Executivo é tão pilSSlvel de
O Sr, ·Daniel K-rieQer - O .Depu- em matéria de leitura e de ouvir, a. dia. se esclarece, se poliUza e sente
apreciação, de interpelação e de cri.. tadO Leonel Br!z:o:o!a exerce uma' tenho bom gôsto, e por ~so não o que vive. nessa. condicfio abjeta não
tica quanto o do Presidente do Con- função de lidcr e vÍ\'e apregoando ouço. O Sr. Leonel Brizzola. fada por culpa .. sua, m.a.s porque não lha
gresso Nacional, do Presidente da Cà- que o Con.~resso nada faz. Por que um incitamento'às praças de pré permitem melhortLl' as oondiçôes de
mElra doo Deputados ou do· Presidente êle não vem pata cá. defender ns e nos sargentos para se rebelarem. vida.
'
do Senado Federal. .
' s u a s idéias, Os seus princípios? Por
O sR, ARTHtJR VffiatLIO
O Sr. JOão Agripino _ Perruite
Concedo o a.p.Q.rte. (t V: Exll com que não estImula o congres..o;o n rea- Isso, êle têz em 1-961,
<ti. Ex" um a.parte?
muita satisfação, nobl'e Senado\' Da"> lizar nlgUllla. coisa?
'.
O Sr. Daniel Krieger - NãO em
O SR. ARTHUR VIRGíLIO _
ni~ ~rÍeger. i '
.
O SR" ARTHUR VIRGíLIO - 1961; foI. agora, receatemente, no Com rnu1to prazer.
r •. Dan eZ Kneger - Teórica· Tôda. vez que falo, no Senado. vem Rio de Janeiro I
O .Sr. Jo.ão Agri..Jn(1 _ V. Exa... dl-,
mente, estou de acOrdo. com 8 tese à baila. o nome do Deputado' Leonel
O SR. ARTHUR V1RGtLIO
li'
r.
de V. Exf!.. mas preciso estabelecer BrfzzolR-" Aceitarei
essa luva, que COnfesso que desconheça. Tenho ·ou .. que_" os perIgos Já rondam a demo...
craCla.
Adrnlto.
A
minha
dÚVida.
uma reJtrição: qualquer poder mete.. me vem sendo atIrada com tan ta In" vido o Deputad() Leonel :&~i zzo1a, Pl?rém. é sObre quem é o Czar do
ce o respeito e o acatamento, quan.. .'iistênc1a..- para dizer que o Depu~ longamente em diversos programas &tasU e se a. sorte do Brasll será a.
do se mantém dentro da lei, porque tado Leonel Bl'izzola nunca falou em de televisão. E .iA declarei
aqui: m-esma da Rl'issia, se O Czar não desda lei é que tirs a: fôrça para se man-. revolução neste Pais" Depols do co.. embora' ·êle dê ênfase à.s teses que pe-rta·r e continuar dorm!ncro, como
ter e sobreviver.
mício do dia. 13. deu u.rna expltca.. defende, embora tále com multo vi- diz V. EXa..
Apena.c; de passagem
O SR. ARTHUR_ VIRGíLIO - ção à imprensa. do Rio Grande do gor, nunca o escutei insultar 03 seus esse. observação.
_
Perfeito. Estou de pleno acôrdo coril Sul. explicação judiciosa, perfeita.-- edvedsários, como nunca. o ouvi preO SR.. ARTHUR VIRGíLIO,~ Ex~. Essa é. de fato, tese abso]u_ mente enquadrada noS cã.nones" de .. gar a. revolução. sa.ngrenta: êle prc ... Pennita.. me que
responda. Apenas
t.nrnente ll'refutãvel.
mocrátlcos; de que nada há. de sub- ga. o inconfonnismo, eu tamoém J) falei em. elItes e aristocra.tas.
Sr" Presidente, houvesse eu, por .. versivo· quando
a..pregoa uma Cons· fac:.o e assim' conttnur,rei. Não acel..
o· Sr, Joflo Agrlptno _ São mui.
tanto. tnterpelndo V. Ex' -.: coisa tituinte. que poderia. ser uma. meta to a. ordem social, econômica e jknri- tos Czares no Brasil.
que não fiz - :não teria ultrapassa- alca.nçada. com o cDnsentimento do dica que aI estã" Tenro umo.· tribuna > O SR. ARTHUR. VIRGtLIO - Sem
do nenhum limite reglll1ental ne- pl'óprJo congresso. jllclusive. Citou e vou usá-Ia- ao longo de oito anos. que~. fazer COnfronto, cJtei apenas
do nenhum limite regimental nenhuma até um exemplo: Quem desejasse o dl1.ento .isto; prego o ttlconfo~lsroo as ehteB, que são aquI, hoje, insenfronteIra da ética, ·nem
ferido· 03 retõrno da monarquia- - tl;'anstor~ da.--C! nossas classes pl'olet.á.rlae: quero siveLs, como f.oram lá, o.ntem."'\., Neste
principios que rêgem a segurança do macão do sistema de Govêrno, se o que o t,raba.Iha-dol' não aC'eIte .a. con- ponto V. Exá. -está. de acOrdo coPoder Legisla.tivo.
fizeSSe pacmcamente, sem recorrer a. dlçã.o_abjeta. de vida a aue o ntira!am: migo"
O Sr~ João Agripino _ De acdr-do
Represento uma fraçl0· pond~rá','el melo') vldenfos .não -teria pôd que quero que 0_ camponês ndc admlt1 (}
do Senado, corrio' Líder do P. T. B. receber reprimenda da lei,
condiçã-O_ de pál'ia. marginalizado, no oom v... Exa.., em tênnos, sem 3.
No momento em que V. EX~; senhor
Foi a. e"pl!ca~ão Que S. Ex. deu solo bda.si1eiro; onero que o funcioná-: exaltaç:io que hoje caracteriza -O seu
PreSidente. fizesse um diScmso que à. Imprensa do Rio Gr:.mde do Sul. rio brasileiro não seja. o angustaido discurso. O problema social existe, B
nã-O estivesse de acOrdo com a. orlen.. Ouvi o diSCurso do Deputado Leonel que é hoje. em sua maioria,
misér!e. extstEo., é inegável; as elites
tação polítIca do meu p:artido, po- Br!zzola. no oom!cio do dia 13. da
Prego .0 1nconformismo.
.são reoalcitrantcs em ceder ou conderla eu vir à. t.ribuna. para. dizer nrime1ra à üIUma palavra, e posso
EstareI pregando a. revoluçãO? Es .. ceder. E:' necessário Que se esteja adque V. Exa. ntioc4e:ia interpre-tado o dizer que élc fêz. de fato. uma crt.. ta.re1 transfcrmado em revolucioná- verUndo dos perigos.
a minha
a
ponto de vista da mInha agremia~ tica. candente ao Oongresso. Decl .. no?
.
divergência Com V. Exa.. reside preçã.o. g' um
direito que me cabe. !'OU que o povo n]o mala deve e5Não. S.r. Pre.sidl)nte. qUllndo prego clsl1mente na defEf5a' qU& faz do
Pvr isto, declarei ontem que a pa.ta.- pera-!' vota.~ão de medidas por par- isto, estou apenag procurando dar Deput.ado Leon~l Brizwla.. Não s~
yroa <1:0 V. Ex" deveri,a representa:" ta dos membros da. ~ua& Casas, :m dar 8ubStlnela o conslst&nc4 .p, de . . se V. Exa.. est~ve presente 60 co-
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mício. Eu ouvi pelo rádio todo
discurso.

idéias, no alTebatamento Com recedoras da. confiança da Nação não
que se conduz na vida públic" No há, também, por qUe armar () povo.
O SR.
ARTHUR VmOILIO
entanto, não Sêl . ainda no compor~ E V. lrxa. mesmo reconheCe que o
ouvi todo o discurso.
tamento politico .do Sr. Leo.nel Bri· nosso. Exército, a. nossa Aeronáutica
O Sr. João .Agr.iplnO - Relembro zola O desejO de a-fogar o Era:::' I1U- e a. nO,~a Marinha es~,ã'O capacit:ldos
a. V. EXa.. que quando o Deputado ma revolução sangrenta. ni.,.o isso a sust.elltar as .in:;tituições democrâ~
Lec'nel
Brizzola, depois de lançar. tranqüilamente, . pois no mome~to em ticas, a ordem e a tl'anqüUki.ade no
críticas ao congresso, decJttrou que Que lhe pressentis'se o desejo ps.'.,saria Pais. portanto, se assim é, por que
êste Dlo resolvia. nenhum pr-oblema. a combatê-lO. Da meSffi.l forma que se armar o cidadão contra a Lei e
do povo e não faria nenhuma .re~ cOD... idero hnpatriótlco e condenável a contro. a Cow,wtuição'?
forma, a multidã~ incontinente com- Presidente da Uilião Democrática Napreendeu o significado das palavras ciona.l, Sr. l3Bae .pnto, aconsellu1r ao O Sr. MiltOn Campos - No preso
e c:::meçoll a gritar: "Fecha" "Fecha". povo que se arme par a. mabança de suposto de que haveria atentado à
"Fe'cha".
•
.f
êste País no san- Lei e à Constituição é qUe O Senhor
rmao~ para 1. ogar
O SR..
ARTHUR VIRGn..l0 - gue, no ódio irremediável, condenaria Deputado Bi1ac Pinto fêz essa advel'Achava-me próximo e ouvi o que foi o Sr. Leonel Brizzola Se tivesse pro- tência 80 Pais.
dito.
O grito partiu de uma pes,~oa cedimento idêntico.
O SR. ARTHUR VIRGUJO isolada que se achava. perto do pa"
Por qUe a criação de bandos de~ti·
lanqu~. captado pelo micrOfone talAponto, hOje. o ::. Bilac Pinb p:n'_ nados 110 País? POI quê? O resul ..
vez tenha dado a impressão de que que me baseio numa decl.1".Hf>õn P,tl- tMo dessa proclamação do Presidenpart-jz;a da. mult.idão.
blicSi.. Sr. Presidente. O mesmo se- te da U.D,N., meu eminente colega
O Sr. JOãD Agripino - Uma auto.. nhor Bilac l?~nto que nã,Q foi Pl·ê.o:o ~ perrniLa·me que eu lhe diga. com
rida:le?
por ter feito es~a deClaracão dizia o maior respeito (J,'lle tenho pela sua
O SR. ARTHUR VIIRGILIO - -qm que O Sr. Leonel Brinola deve"ia ~l' CUltW'R, pela sua integrídade de hOhomem do povo.
.
Prêso pelo discul'w que pronunciou ..... o nlem público - '"
O Sr. João ,Agripino Aceito ~ () comício.
O Sr. Milton campOs .:..- Muito
depoimento de V. EXa. em l:elaçao
O Sr. Milton Cam.·Og - Vc~~ ... r;~- obrigado a V, Ex~.
ao homem do povo mas petJ?llto~me celênda permite um apa:'tc?
O' SR. ARTHUR VIRGíLIO . disccrdar quanto aos propósltOS dI,)
O SR. AnTIlUR VIR GíLIO _ Pois ." o re3ultado ê O qUe estamos as'>1SDeput!ldo Leonel BrizzOla,
~
t.indo em Minas '
Gerais,
onde qunse
naDo
,
d
o SR, AR'];'l{UR V1RGJ.oLIO - }~'
O SR. MrT.JTON CAMp:::>S _ VOSSa desaparece o direIto con;:;l:itu:.tonal e
'Ulll direito de V. Exa, Acabei. d,e ~l- Excelência tem insist'do no nome rio reunião; é o que ('stamos ass.i.stinuo
zer que eu mesmo, seu correh~lona~ Presilente da União Democrática Na_ em GoVel'lladOT Valadares, quando
rio não aceito Os tênuos e atitudes dona.'I. Sr, B·iI::.c pnto. Mas a!3htp fazendeiros pegaram em ::,.nnas,· me·
qu~ S. :EXQ. ad.c.ta.
J~ disse u~~ V. Ex'1o para o fato de 0'1e a(juêlf' tra1hadoras. P·J1'O. reagn'.
vez e repHc hOJe. consIdero U1l1" el~ eminente homem públicc, não aconst'O Sr, Eurico Rezende - Perdão.
lO quando um revolucionádio pacífico' lhou, arma". para 1.;.::-"a ..... ;:l'essão, e ~in1 ISSO não foi o l'e3ult:-..do. Foi a C:l1!Sa.
_ vamos acentuar ist.o - um trans- Dara a defesa, o 01'. renr('senta () uso A. proclamaç50 do Deputado Bila~
formeior, um. ho~e!? que adota de um direito leQ:ltimo~ Como Vossa ?mto fOi em virhlde justam\'nte des!déias construtivas, ldeIas renovado .. E"xcelência. sabe, o Direito o reconhe2~. ~a inquietação. dessa arúeal;a. de')3a.!;
Tas deseja até dez e não lhe cabem e êle sentiu que o novo brasHeiro. ne- incursôes predatórias nas pro:prieda~
aenão dois. e não se conf~rma. -em la. ausência. de j!.amntias. pl'edsa,va. des privaúas de Minas Gerais. 1<'01
conqu;.star Os dez paulatlname~te. p.repar~.r-se ante as ameaça.:: de daquele panorama que' emergiu a pa
l!:"ntendo que os radicalismo é nOClVO agressão: :t\"'te é o ~f"ntido ds\S. pala- lavra do' Deputado Bilac Pinto.
para as conquistas, porque se ~ de~ vras do Deputado BiJac pinto.
O SR, ARTHUn. VIRGíLIO i;ejo é tirar dez do conservadarlSmo
Não hmwe isso ('m Minas Ger'\;s.
e êle apenas dá dOis, quem perdeu .0 SR. AR.THT~R VIRGf:.·:r. - P2: - Verificuram-"e invasões nos Estados
foi o conservadorl.E:mo. Penso, pOl.'~ mita V, Ex~ que eU l"f"<;ne1te mas não do Rio de Janeiro e de Pernamounta. que a luta deve vir po. r eta- aceite sua. inter~!'et: 'ão: Para acei- clt. Não houve nenhuma invasão de
ta
~.s pols s6 aqaêles que d ese) alU de
' tá-Ia., t.-eria que admith' que nos=:-.as terra em Minas Gerais. E esses cpi·
11:'
t
Cf!' Wôrça~ Armaidas estlw'-"'em ilem1tidr.<;
fs..OO a revolução sangten a, o pro }.. da sua função eowtitucional. E hão sódios aOS quais se deu ctimcnsão cx;so revolucionário sang.rento, poderaO !lceito isso nunc'J.,
traordinária não tiveram a menor repercu."s2-o -para a. trenqüilidade e
conqu':sta;r tudo de uma. vez.,
r. Joa·o Agripino _. Vessa E.X.'l.
Temos O .Exél'cito. a Marinha e a pará a paz internas.
Aeronáutica' ca:nsc;tador, r';ll'a asseguO S
. tem 'razão e não me recuso a d iz.er r r
t
U'!'d d
d
A verdade é 4'lle, depois dessa pn...
-ue oe' que V. Ex". é um. hcmem tl~ a a. l'anq .1 a e a. OI' em e a }>az
"t.
'" ~
'"
neste País. Não estamos n"m regime clamação e ne-pob. também qUe um
esquerda democrática, assim como o anárqui'"o, no qual houvesse porVe!1tu- 6acel'dote, ~atâni~amcnt'e, ainda em
ê o Senador Aurélio Viana,..
ra des3!pal'eeido o poder militar. or .. Minas Gerais, Qviltou o preceFo bi·
'lanizado legal e juridicamente. Não blico, a grandeza do pl'er:?~to biblico
O SR.. ARTE.1J"R. VIRGí-LIO
Como é V. ~e..
há quem pOss-a. recu~.-ar que temüs _ "Amaí-vos uns aos outros" p"e.-O Sr. Jolio Agripino _ .. , e como "E'õrças Armadas da- melhor !01'l"Y'''''''''''''' gando "Armai-vos uns aos outros".
o são vá-rios outros homens dessA: e.s~ demOcrãtka., demonstl'adfL ao longo vêm-se repet.hldo declarações de fucola ou dessa linha. Mas ;nós sabe'" d~ pni'sódi.>Q-; ~.n;r:lDrta::tíssimcs ('~ vi·da zendeil''Os, luilibriadoo na sua boa fe~
mos _ o Senador Am'élio Viana, 'Vos~ nacional, nos quaiS ." c0mpol'Wmen- de qUe estão dispos~,l:':.:; à rMçã o 0.:sã. EXcelência e eu _ que na e.s9ue!- to a.lcandorou-se de forma SI merecer mada. e de que estão a:mados para
da no Bl'asll há. () grupo reVQluClona... M"sim o re~,peito e .a admiração do essa ree.ção.
'.co. io e um dos' !!der- dêSse'gru'lV\
revo.~ povo . brasileil'o ,
l''''
O Sr. João A(J1';pino -:' Perm! te
lucionário é o peputado Leonel BrlPodel'i... prevalecer a. {ntel'T\retl1ca'o
V. Ex' um aparte?
~
Ol.,_ua,s

<XI

""

~oiJ'

SR. ARTHUR VIRGíLIÇ) :Também nã.o me recus.o a conslderalo um revolucionãrio; o rtJ(l me re..
cuso é aceitar que êle deseja a revo:
lução violenta. Isto não prego\} ~tê
boje. S. Ex:) critica. com veemenCIa,
com ardol'. Mas qua;utos de nós ik..m"
~êm criticamos })Cf vêzes com veemênc;a e com ardor!? Somos homens
que não podemo~, fugir S{'I nosso terrlperamcnto, fugir i\quilo .que somos.
o Senador Da1llf'] J{negey. ter.. um
'2St!1r) prriprio de 'falar, Mas na. sua.
exa!t3.cão e.s:c.ond-e um coração bom..
!E' h::-'l1cm que tala. CO mentusiasm?,
que (lq, l'e.sp~tas eontundente~: me:.a.
hora depois ~ o SenSllo to-do .o conhe..
ce _ é capaz de um gesto generoso
e afetivo para aquêles com quem di"eutia.
<._u
t·! d
Eu tenh() I..a1I1ut::m, um es 10 e
~'l
1 \ ' · ' Q U0.nd () ""Io n"...
J<a. ar mn () pro'})l'l,\).
mesa, faço-o. sem sentir, mas sou ho..
roem incRopaz de guardar r-aiIloor 8,
quem quer gue seja durante uma setoana.
~ Depuw..do ,Leonel B!izOla ~em seU
,stllo de fp.lar, é pró~rio, é d~le, é o
tipo de ga,ucho. dc-s m1\lS a.utª?-~~os, no
. ~,-ep,to ~. ~~ ()p1E:.~! de
).Xl.

LjJ

~aJ:s ::~ve:~e: Je~Udisô~a~3S ~:.

fU:1Ções constitucionais. se ao invés
de t!xército. Marinha e AerOnáutica

tivéssemos bail1dns at'ffia-d.o"', e d~o:ati_
nados, srltes pelas ruas e J)elàs cida~
des dêste pMs, Ai, sim, se justificaria
que' cada. cidadão toma~e dp armaR
para. SU;t defesa, "para 11. defesa do
seu lar'e da sociedade.
C Sr. Milton Can~'POt - li obser..
vação de V. Exa.,· data venia, em relaçã.o às Fôrças Arm·' das. não a':';<)~
riza, de modo aic:um. atribuir-Se ao
Deputado Hilac pinto eo:5a. infenC'l'ío.
As referências Que S. liXa.. teria feito
às autoridades fê· las na minha interpretacão, d~ modo F!;enérico, nUMa
Mítude digna. de admiração, ao dizer
que o País caminha para a anarquia,
Sem dir:gir~se, em particular. a. qual'd
quer
ade cu às institui".í-e-s
,,?,madasauton
do País.
~ ... -:......

O SR. ARTHUR VIRGíLJO Pennita·me o meu eminente coleva
que eu .responda: se temos um Exêr.
oito perfeitamente enquadrado nas
ISUas funções e na. sua missão. não h1
'\)OT qUe se armar o rmvo. Se temos'
~a Aeronáutica, u'a Mru:inhB me-

7on~lito!

mento do
CS,

Na luta ideológi.

(,.,e na.d.lcal:.zaçao, somos nós,

UO.

k.c:J.::. OS 1'( .>ponsávei3. E não nOl
eStalr.:t';:; condu~ndo muito bem, netse

setof.
O SR.
Pe~'lcit(,.!

AATHUR

VIRGíLIO

h'i1., porem, uma.

_.

ó.iierd~~J.

de üOnd!l;;a nas lideranças do i~ .rB
PSl> e UDN, com -exclusão, é claro:
de V. EX!,1o. E'· que V. Ex~ nunca me
OUviu, desta tribuna, exaltar o gesto
dos e3tudantes da. Guanabara em relação ao Senhor Carlos Lacc~~ __ i Vos.
sa
'~elência não ouviu ainda o Li..
der do PSD _ que é adversário 0.14
pelo menos, tenho a impressão de que
deve ser adversário do Sr. carlos
Lacerda. - cor..sagror a. baderna e
considerâ·la ato jw:to de defes:! da
democracia; V. ),"'XlJ. nâv ouviu i~to
[,:.)m~:n, na. Câm.ara dos. ~putadns:
Mas V. Ex.:,l lôu qUe as liderança.s da.
Un'~~o iJé'mocrática Nacional, na Câ.
rn n·:!. e:c~ Deputados, exalt.arüm a. ba.
derna de Belo Horizonte, comidel'an~
do que era. uma po,siçâo Viril.
O ::" , Daniel K,-ieger - Com a. ~o•
J,.....

lida:'iedade da br·.ncada, da: O. D. N.
110

o

f:..:naO,().
SR.

.'_. _ C.,.l

ARTHUR

V1RGlLIO

Agrip:no.
Lo-

SI'

_

o silê-ncio do Bel1<:,dor Joito
Ddnicl !(rieger -

o

S~mhor

Jo,' Agrjpino é LideI' de Bloco,
O SR. ARTHUR VIRGíLIO _
Ai é ql:e estã a diIE'l'ença: eu nã!J
e~~l_cO a bactenla. e a U. D.N. exal·
ta" qU":4.Ue1· ba.d.en.·.;. ,~_:ando é contra
seus ad\·e,:;;arios. Acho que todos têm

o rul'e.lo
O Sr.

0.-=

fRlar. t-odOs.

Datliel

E(r:e~,..;"

-

D':EJ.\! qUê

não a ~mtenl contra, a liberda..te do$
outros.
I
"

O SR. AR.I.."J1UR Vl.RGtLIO
E' não atentavam. Trata se dO' .na
re}.1nião pacifica, feaE:2">dfl t:'ffi 1'-~:n ...
to fechado. na. qual iriam pregar
"iç.~Ias, t eses, Não iam, sequer, fazer
CC!i.10 o Sr. Bilac rmtO.
O Sr. T'1'1l.iel Kricger - E fêz n:uf.
to bem.
.

v
SR. AR'.i_~úR VL'ttGtLlo E' bom qu'" V Exa. diga. isso po"que
f'
' . tO d . '
"
l-ca regls 1'a o.
O ::r Dan:cl Krieger - E eu reg.
po~derei ao V. EX~ logo em ..," . . ·\lida.
O SR. ARTIlUR VIRGíLIU --I
Perfeit ..:, e eu irei ouvi-lo com o m:lior
agrado e p!'azel'. mas é bom que fiG.'Ue
regis~rado, Porque de nossa parte não
partiu qualquer conselho })ata qUe o
povo se a.1'masse e nós é que somos
tachados de' subtersivos,
:
O Sr. Daniel Krieger - VosSas E."X..
ce1éncias
O SR armam
ART de outro modo.
O e nossa.
' . parte. EDR.
\t ~ .......exaltamos
L
O ainda não
O SR. ARTHUR VIRdiUO
a. baderna't ou 'O desrespeito (1.0 diCOm nmito prazer.
e!eld·teo tCaodnso_.ltucional de reunião que
O Sr. João Ag1'ipino ...:- V. Exi dá
'"
.
muita importância à declaração do
O Sr. Daniel Krieger - Vossas ExDeputado Bilac Pinto. Para nUm, ela celéncias quebram a Constltu!ç5.o.
não tem nenhum signIficado.,.
diàr1amente, inclusive o Presid·:mta
da República., como vou demonstrar.
SR ARTHUR VlRGílJO
CI?ro. .
O· Sr. Daniel KriegeT - V<s:s-:m Ex.celência. já. o di.s.c;e. Agora V. Exa. já
O Sr. João AgripinO - .,. púrque nem me pede os apartes embOTa eu
é uma tendência. natura.l o arm1n1en~ tenha o maior' prazer
diálogo.
to de lado a lado, quando as p'!\ixões O Sr, Daniel K1'if'ger - Eu tam ...
se exacerbam e a luta atinge ê.sse (50 bém. Qqero é que V. Ex~ continue
tado de coi'ias a que e.stamo~ che- no seu dISCurso,
gando ao Brasil: a. l'adicalização.
O S~, AR'l ~.i.'~ . ~ vr:{::' :LIO .Lembro a V. ExQ. qUe o Governador Sel.
Carlos Lacé'rda. nã.Q pôde falar 11a
O 'fir. DanIel KHeger - Quero cU..
Faculdaci.. de Filosofia. da. Guanabl- Zer a V,. ~9 que falei agora porque
ra; que o Prcf.esor Clemento<> Mari$ni do contrario puàeria a OPOrllliiidade.
n,L
pôde falar num.J. FacUld".~- de O '"R.
u.o
,~.AHT:-fO.;.~ VIRGlLIO Salva.dor. na Bahia; que o Profc.;wr Gostsria que V. ~.• pea"~e Os apor.
Sob ral Pinto t ampém náo -pôde fa.lar tes - e eu os concederia
o.
=sempre. In...
na. Escola S!tp~rlor e que ontem o clusive. eu interromperia meu discurSr. João Pinhell'o Neto não pôde 1a· 50 para. ouvi-lo c-om o maiQr prazer.
lar numa. Faculdade de São Paulo.
O Sr ~ Aur~lio. 'Viana. Permite
Isto é a radicall.ze.çâO. Então a t~m, V. Ext' um a.partc ~
déneia natu:'al -entre dois. gnipo~ que
J
SR. ARTHUR VIRGíLIO '-0
00 entrechocam ~ o annamento. E Com muHo prazer.
convenhamos: não é !unção das Fôr- O Sr. Aurélio Viana _ Tóda a Na,as .Annadal ~tenir se11ão no mo· Cão é teste-munh.Q, de que ~ Fôrça,n.

no
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Ann8?33 rêru. rnllI!tend~o a ordem ne.::~ ta~ã() dêsse direito, CCD'1dero um di "I BI as!!~iro e a ba.ndel a slp.·l,ã O que ,mades com a evolução politlca do
te PaiS, Ha !nsatlsfaçao.: m.as nn.o 'tl/.'l reIro que os !eprc~elÍtRnt<,s - por! tem que ver IS"'O com o C2fO?
povo bl'a.sileiro e desejosos de pl"e_
desQl·dem. T<.:.da a Naçao e t'CH€"-mu ! exerpplo do Part:do Represent9dio
O SR, AFTHUR VIRGtLIO
serVRr est.ruturas avelhantadas que
nha da conduta do Go\'e.:nado~ de)' Popular - têm de fala!'. Defendé:'ei Ou Com o nnzt~!nf) alemão.
já não mai,,; suportam o no.>so cri'S_
.Minas Gó'raji'l. SI', Magallmes Pmto, ê.s~e d-reHo até, o fim, embo,e. saiba
O Sr, Daniel Krieger _ Ou com o cimento e o:; nossos anseio.s de pro ..
Ele é da U,D N, e lhe fa,ze':l~.:: J'1--- que o PRP é integ'l'alista e ·Que o in cOll1uuismo.
gl'esso.
tlQ3.,
He:·pc·~. a ConstltmçafO d:l L'!gl'alismo não têm feicáo demncr;l... O
:É a (micn. interpretação que PCSSQ
Repüblic:a ç,),~nt~_ Os ~reítos d~ ,hO: tleR" ~Ie~lI1o ASEim. POl',ém. considero
SH, ARTHUR VIRGíLIO
dar às paiavr<ls do Senúdor Auro de
-e f!Cf)n"el1~1
l,m dlI'e't
' t e'Jl':'t l'13 t 3S prega_ Nào! N0.o revela tanto. São comple- Moura Andrade. Não pensei, t'm
m em {' do e'doeao
, ", ,.....
'
"
~ <o d os m
mcs de um nu de_outro Üld? o pc,:~ 'em sua.: idéias desde. C",ue nâo sa-i"!in t.arncnte cP03toS,
qualquer in.stante. que elas pOl'veu_
. a qUe :':E' R!'me, e~tar('t?~.s I ealmen.1. da faixa que fi, ConstItuiÇão prt'1:Cl'cO Sr. Daniel Kr1eger - Sáo exorcs- tur~ se dirigi.:.sem ao Govêrno <He
P!·o,'ccando a guerra CiViL..
~'e e gal'ante,
sõeb totalitálias.
' a í est..'i., cumprindo a constituicão e
O
"'L
\-,'-:-'. ',1JR VIRGíLIO
O SI', Guido Monil1l -,Pl'emíte V
(I
SR, ARTHUR VIRGíLIO _ as· L.e~, re:-;p2ita~d.() o direito ·de a.
Perft-ito r
_ Exa, , um aparte? (A:;sentimento do M3.s são eXi:,remcs opo~to,:;: Cada Ul'l Opos~çao .ser cpoSição, sem coag·ir, em
e Al,rélio,
Viana '" nnl
d
est,á numa r.G~ta
e an--bo·~
liberdade tde opto
Of.S'
.-.
_ ~
" , ora or) A atitude do Partido de R~
, - t'n'
- I1 .'~O:"'II n~~~'.1.m
n-'ét-,J,
,. " d e l!~,D~1':ento,
t
d ea pen.<;amen
d d fat
es- qU'-5tao {j,€
Carf{>-'r tO~<lFt-'i···
d
,_
c r lica
o, G o..
ccnlall o, ~e
~ ta
.. ;_~,.
pl"ese-ntação PCPu~B.r não deve jamais
~~ . •'.:1 <•• JO ,e e... ta z:guítmen·'V?1110 ôem0c~'b.tico por excelência que'
palavras nao ~dIan:a .- .,.nas I Q, (,f,1: ,ser confundida cem o inovimento da te> e J'ú~Ularao de todas ss lIbêrdades., vê: inc1u.s:!ve, na aç.ã<? o;:osicion.:sta a
Armadas .. _cstao-lb_s du~endo ., qUt, l\ção" Integralista B,'asileit'a" Nio
Mas., l;;n-o é irrelevante.
cOlrl.boraçuo necessana a corngenda
~~;~cr~~1~~aodl'V~ r~:~~~teO s~la~%,~ :~s,ta~a~ peSscraJmente, que ~ ,faça ~')m- O Sr, Daniel Krieqer _ Jt flmda_ de erros e .de frtlhns, '
Quero render a)- "o ~ que o n:-r:-u .P_!..if;<i O. ~"ua~ mental!
'.
Um (!o~'erno ne.':tas ,c-ondições não
ce.s,::,ar neste P~is. '
a
_.
nlente não tem feito JUS a .-'\çao (te
poderia ame~Ctlr a ardern democrft.~
m1llhn hompn,;:tgem a y .. EX·, a e;:,~a passado,
O SR .. ARTHUR. ,VIRGíLlO - Já tica. e n êie o' Pl'esidente Moura 1'.nparle d~ seu discurso. a mteyprE:ti\I?il:U
O SR, ARTHUR VIHGILIO
~tG-u. aqUI,me refcnndo aO lI1el", apar~. drade nilo se dirigiu, afirmo com aI)..
que' esta d:md'o,..
Ou",o
c'-"n'
ulegI'I'a
'1 soluÍ'a. convicção,
Não se dlri!:!:,'J in taro. ~--r<Hl1"R. VT..... r~-'L:O
'"
'-',
eSS::l declaração q:e ~eante.
' '
V
.'..
r"~1. .
V. Exa.
Míis. ti irrelevnnte o fato de ser a, c,em. à, iôrQ0s que il?te%Tam o Par.
ObOri~Sa"d,o Aa'1T~.'I':o Ex
O SR au
Ação Itltegralista tota.litária ou não. '. tldNo,_ Tra~>a;;'.1st.a Brasileno. ~
vI''a'"a _ '" à~ ~ua...,
,
"
.
.'
roo MONDIN _ Aliá~, O que ni\{:: se pede negar é o direito
~o p- Cc>at~lO..'l a revoluçao. N~o
inte-nçõe.<: à-; suas palavras. anV.'ri.o· e5ta na Presidência d:l República um de o int.egralista pregar suas idéias. pregamo,r;; o ntm~lJ~l..ento do P~~Q, N"1QreS. a essa p:'ofissão de fé do sLstemtl homem que' foi eleito gt'~ças aos vO_ como núo se pOde negar comunista o p~e~.a~,~s fi. de~nnJao irreme.clIavel ~os
democratilZo de Govêrno, ti. é"se pr()~ tos do Partido de' Repl'e~entação Pu direit-ü de pregar suas idéi.o.s.
blu..,lleLos, preggm~5 ri. paz" deseJa ..
cl::\mar qUe tcdos têm o direito de <;f pular.'
mos refo:'mas, queremos a mcorpo..
pronunciar, defendendGl o direito a~é
O Sr, Daniel Kr i egel' - Desde que rar;ão de milhões de pat-ricios no pro ..
dos :,:eus ~d"er::ári{l.s. E' essa a at>
~ SR. ARTHUR VIRGIL10 - Per não sejn para de.3truir a democracia. ce,:·so brasileiro, Mas desejamos tudo
tude que tod.9:-õ nós devemos tomar, !e1to! l!m homem que não d!8Cnmina
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
{fEl) paclficumente. dentro da Consporque, de outro- maneh'a, est<:n~mo::. :deol~g~camente, desde que a prã-f.1ca Mas é claro que o comunismo está tituição. da paz e da ordem. .
acon.se-I11~ndo o povo, que não 'de::;eja ldeologlCa seja feita sem violaçã,Q da pregando a destr-uiçãQ da denl0cra.
Portanto, elas não poderiam dirf_
• o ""tlamamento do seu pro'p""O san.!L€l.
cia,
com a SU3 glr-se
'
d t como osmtegrahstas,
absolutamente anõs do Pnr_
gue a qu(' s., nt'u'e para isto lem(;.~ ouço com alegna a ôedara"ão 'le ,?U nna, estao p1'egando a destnu- tido Trabalhista Brasileiro, Teriam
em "O Globo" de' ontem e de ante~ V, Exa, porque, lOC1l1S!Ve, ;~w'if!r.a çao da dem~lacIa:
~
uma direção certa, e o Sr, Presiden~e
ontem que aquela- massa. humana minhas palavra.s, quando afirmo 'l:le o m~ ,sr" D.~~!elt Kr~epe; - Nao pode~ Moura Andrade sabe a quem se diri_
S pelOU 1 am ell1,
giu! S. ExU acompanha o Ch-oqUd
portou-se de tal modo qUe nã"Ü' che' ,P_artido Integralista é Partido de lci-j
gou à prát.ic(l de depredaçe.-es. de atos çao tot-á-lltaria.
'
O SR, ARTHUR VIRGíLIO -' que se verifica erú,re as va.rias COf_
atentatórios aos direit~ daqueles que
O SR, GUrDO MO
I
. Mas, a dem~Cracil... pode perfeita_ rentes de opinião, Examina episó ...
não ccmun~am COm ela, maS:Sa hu~ afirmei . t
ND N N,lO mente corr~r e,~'Se.s nSC05 - e corre dios e ante\"ê a ameça que vêm dêsmana, Não e.::tou. porém. entendendo
D'
1S O.
~
,
.
• 110 mundo mtell'O. Nenhum suíço se 5es grupos retrogrados da política
mais nada:· confiamo.:; nas Fôrças
_ LSSe ~q,ue. o ,P,R,P, na~ f'az .1:1S fl pr,ecupa em que um ccmuniEta vá à brasileil'a, Que vem do pensament·o
Armud::s' confiam03 no Governad'3r f.~~o de",e-~~~lvlda pela Açao Integ_ta-: tnblU1a e pregue lã. a sua doutrina; a~t.a~ado dê~te País, que vêm do pr1~
M:lgalhã~-" Pinto; confiamos no Go' ~~ a BrasIle:ra. Quant? ao totalita nenhm:n inglês ,se preOCupa se ul1} vlleglQ, n~":lstindo -à transformação,
vernador da GU1:!-nabara, no G<>verna~ nsmo
AÇ~o Integl'allsta BrasileL'u, comumst~ sobe a. t.nbuna e prega la que vem d!1Queles Que g-ozam fi feU_
dOl" de São Paulo e assim pOr diante, é algo dl~cuhveJ. Foi mil vêzes !XPli- {) c~mums.mo" EXlSte: na América do cidade e o bem-estar, pouco ,se im ..
eaJ,a Dual a· seu modo; e pedimos no ?a~o e so mesmo l-'.Or má vontade se N,Ol te, o P91'tld? N~.zlst,a;, seus mem- portando que, em tõrno de si, exista
povo que faça. justiça com suas pró-. ll?-slSre em que. tinha feição totalltl- bt~{;s andam ~te ~e suasttca na r~a, apenas a miséria e a angústia,
prías mãos. armandO-Sé, Não estou rIa: O totalItansmo não fala em P'S'. E::sse deve ..~el o rlsco.da ~dem()Cracla,
O Sr, Wilsoll Goncalves - V. E"",{~
entendendo mais nada ~
pinto e o movimento integralistlt era que s,e atuma e se 11!lpoe pelO, ~eu permite um aparte? '
O SR
ART"HUR VIRGtLIO
essencialmente· espiritualista
conteudo humano, sapa~ e pohtlc,? 'O SR. ARTHUR VIRGíLIO
. 'T b'
N ã d
5>_
•
ma.-:; ,l~Un?a pela violenCla, pe10 ter_ Co
't
per!eIt~!
am ~m a a"ç o eye e"-"
~R. ARTHUR VIRGíLIO _ ror ld~ologiCO ~. faná~ico, Uma de..
lU mm (} pl'aZel',
tal' .pelplexa. ~lante dessa~ atItude"" Nmguem lalou mais em espírito que mocraCla Que nao admIte o cheque de
O Sr, WilsOn Gonçalves - Apl'o..
dêsses Pl'On~~Cia~entm:, emmente Se 11. Mmsolini. (Riso). Nin~uém no mun ldéias ~ de doutrinas deixa de ser veitando a interpretação que V •. Ex3.
nador, Aure!1o VIana, Note V, Ex· ~o faJt,u ma~s no espírito d
uma democracia e pa5sa a ser o que no uso dQ seu dh'cito mais legítimo,
o perrgo, o tremendo perigo para ti Mu~.solini quarido preo'ava o fa~c~u~ a própria democracia combate, Essa está dando às palavras do eminente
liberdade de pensamento, q.ue a con~_ e quand~ o implanto~1 na ItT
~ é uma tese perigosíssima para a libeT_ presidente do congresso Nacional,
tituição prescreve e garante, se f~-IV' Exa. sabe quais as conseq~'~a.",
dade .porque depende do julg'ament.o esclareço que entendi aquelas palaea.sSe ao alvedrio de cada um de nOS e resultadas.
uenc~as subjetIVO de llffi julgamento apa.ixo· Vl'as como a mé{' 1. do pensamento
nado, de _UlI1 julgamento feito sem ~ do Oongres.so, e com a significaçi\{)
decidir quando o pronunda,::n~.n·.() d . e ·
um adversáriO," ou não, subversivo.
O SR. GUmO MONDIN _ Fal?va ~aute~a.s daqueles Que· apreciam com maior de l'epl'C.'ientarem uni pronunVê V. Ex~ que desaparec"!.na comple~,em esp.írito Ilum sentido diferente do l.sençao, julgamento que pooerHt. le~ ciament{) ·contra todos aquêtes, de
'tamente da prática . democrática o nosso.
vai' a implantar inc1usiye a ditaqur:l qua!quey .p~rte, que ~s~ejam cont.rà
pI'eceito constitucional.
'
.~ S!l, ARTHUR VIRGíLIO _ em nome da democraCIa e da hbet_ as mstltu:~oes dmnocmhcas.
Esta é a interpretação que a união Ma~s. aInda: Hitler também fala.va em dade.
O SR. ARTHUR VIRGtLIO _ Per ..
Democrática. Nacional'dá. Ela se ar espmto.
,
Sou, 81'. presidente, um democrat!1.! feito. E' preCLSumenle esta a inte:·pre ..
roga o direito de julgar s-c os foCUS
O SR, GUmo MONDlN
N- Luto, POl' isso mesmo, pela tibel'dade tS9ão que estou d'ó\ndO. Se eu .solici ...
adversários devem falar ou não. se Hitler não
ao do :p~n:. ..mento ideglógicO dos meus teI uma declaração mais positlva,
aquêles qUe têm idêias contrárias de.
•
•
p~tnclOs e temo aquêles que assim mais direta, é porque entendI, metJ
Vem pregá-las oU não. Ela se í\rr()O SR. ARTHUR VIRGíLIO
nao pr~edem~ e que querem !azer dei em~nente ~olega, que as palav;'u,'5 proga o direito de julgar se essa pre- Tam.bém êle!'
terror IdeoIó~lCO a defesa, prllnordHtl fend,as. pelO Pl'C."ii.dente do Congl'e~o
gação é subversiva. ou pacifica,:E
Lel !'linha Luta· e verá referências da dem5)CracIa, quando sab~mos ~ue Bras:lelro. Pl:~st.an{lz:n um l'elevantlSpor üso a,plat:de O que houve em aO esplrtto. E V. Ex.~ sabe o que aCOn_ é ll:t~~~es ?;I choques da~ IÕ:~logla.s simo serVIço a paz mterna.
Belo Horizonte, manifestação garan· t·eceu à ~lema?~a, q.uando Hitler ím~
coadU~~~ l\Sempre as ldetas q~e O Sr. Eurico Rezellde - Permite
tida pela Carta Magna, em recint<J plantou O naZIsmo,
.
rito
u lar c m ti estudo de espl- V. Ex\! um ap1H'te? (asse!ltimento do
fechado, de homens e mulheres deP.erón - V. Exe. deve lembra.r-se
Ma~Ps' p, .·d
oradOr) - V. Ex~, ontem, já interaal'mados, q,ue a,11 apenas exerciam o ~U,I;O- bem - também falava em es centrai d~ m1ee;;1 Jí~~r~Ol~ar~o ;~~a pretou o discurso do eminente Senhor
dIreito legit-imo .de expor, de debater ~e~~' AE
sabe o ~que aoome- tuar que da mesmã~forma Que o S~~ Senador Aura Je Moura Andradt,
e de pregar,
o ode rgen a quando ele alca.nçou nhor Senador João Ag1'ipino" lnter~ O SR. ARTHUR VffiOíLIO - Não
Vê V. Ex' 1ile, enC[uanto eonden3.
Cort r ...~tIUtárl,O.
pr::-tou, a seu talante, as palavras do fiz int.erpretação, ontem.
os estudantes que se levantam contra
anl.iV, nã.o unporta que o inte-- Pl'esidente ·do congresso Nacional eu
.
O Sr. Eunco ~ezende - Intêrpretou
o Govel'na.dor Cat"los Lacerda, na Gua. . gralista, ~ja faJado em espiritio. A também tenho o direito de tazê~io.
.Da-bara, exalta a minoria. de Belo Ho- sua doutnna, a sua. sistemãtica l)()lí • • Elas se dirigem. Sr. Presidente, num certo sentIdo,
rizonte: enquanto· condena: a atitude
o seu comportamento pOlítico e aqueles Que pregam o armament<> in- O SR. ARTHUR VffiGfLIO ~ Onde parte da ool'ulieão de Pôrto Ale~ a
o seu S~bol1), a suâstica.
.
diScriminado do povo, elas se dirf~ tem não interpretei, apenas pedi :l in~
, gre, exalta a Faculdade de Direito de, ~ _Sr. Çurdo Mondin _ O sigma é ~em àqueles que tentam impedi1' a terpretação.
São Paulo, que não ,quis ouvlr. a con- um símbolo grego. lt a letra S.
lIvre mll:~ifestação do pensament.o, O Sr. Eurico Rcaende - Não p.:,tou
.flerência do Sr. Joio Pinheiro Neto, -C? SR. ARTHUR VIRGíLIO _ ela~ se dmgem fi Depytados que bat- com a luc:dez necessâria.
, memb~o do
Ate a suástica, por
forma geo:né"
de sUa condfçao de represen~ta ê a distinção, UleU eminente trica. revelava 9 sua. identidade com
t-es do p?~~ pa.ra se transfor~na"
O SR, ARTHUR VIRGíLtO ~ A
colég",
O fascismo ltali':lno
.
.
re~ em. tenollst.as a tentarem dm:t defic;.ênci0. deve ser minha, :nu.." on_. •
"
'O
."
nutRI' ClIlemas
tem não fiz internl'et~ção.
·~rendo. O direito da.t~dOS, fIl131't".m,'
sr.,.quEdo ,"'fo1lct~1t - Neste,~a.soj ,Elas se dirigem, Sr. presidente,!l. O Sr, Eurico Rezcl1de
Mesmo
, tn.4Jstf.ntame-nte. Ja-maí5 ~xaltel a VJO~, a ·bande.lr~ do PM'tldo TrabalblSta\ tôda uma g'ilma de homens inoonfOl'~ porque o pronuncia.mellto de Nl.t~nt..
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de V, Ex~. fOÍ antec1p3co como wmlJcm que o pal"t.ido Tra~alh1sta .:ara:i~lou.\'.r~ .
Conheçêl~~oS 'Jm pouco da,lê1e quer é o po~er." .•~.o,s.l'. J()ãG
manHest..::\ção, pelas 1magen,s da lele"11e1ro c 0, Sr .. Leonel Bf17,ola na·:t{t tem. H1Btona do munúo e ~.aoberil.Os .. dos ~(J1.l19.~t r~?ond . . ,~;
Smceramente,
v.\são, das colunas doa jotna!s, e ~:lS curo a fl.gttação em quEl. se en~ontr~ o proce~sos u.sado~ p:ua qu~ a lIbe.dl.t- 1&:;0.n.o pO::l.. o d.u •

I

I
de seja supr.IDlda, e con;;ra êles ha61
veremos de nó.'i leyan'tar seI:npl'e,

'....

"ozes do rádio como sendo uma lU... Pais e que o 8r. Jango GQu.art e o
ierpe:ação ao presldenie Aura de extremo defenwr do regime demo;,:ráMe5, Sl', Presf.cte~te, 81:5, Sf'!l~'!OMoura Andrade. Tõda a :mp1ensa tico no Brasil.
. ,'+
porque.só concebemos Ul,;'la. SOCldnde I res, a Na,~r,o brasllel1'a. e::ta. ue "'l!'Ü~~l.
,ib!'as.ileira cercou o lJafs de expêc~a.t.lV[t
Em primello lugar, Sr. Pl':51d~1~",e: ·digna. que mer€ç!1 o o.pre~o e o res~ E~ todos Q~ recantos dO.Bra!:Jil. de.e-de.
em tórno do pronuncil;lmento que V EX~ f 01 muito claro e nao talO).; petto de wdo~, a sQcledade que D D,SpoC até o Xui, eX,15te o alerta,
;\1. Ex\' irla fazer onw!n, CO!lltl, real- apenfi-B por V. E-')_~, m~s pelo cong~;~;,- p:roscre~la o arbitri~ e que a.dote o porque D:B.O c!'elo q~e a N~.Çã.o bra:<-imente o fez. E, agora, V. 11X" da uma .s0 Nacional. FOI pc;a atitude v....l~~ princlp:n du 1 b::raade,
.
leJra queIm submel'glr no obscuranbs..
outra interpretação, Quero dtzer que leal e de,·ot.a.e-8 ao senaàQ. q.ue y. E~r
Pcr :i.<.:to, fêz muito Rem o pr-cs!den- ,mo de uma d tadura. "jon~ui::;ta",
eu. adiro: à 1nterpretaçâo ~e llvJe ~ J~e !rccebeu 0-0$ .'lufl'ag~os _?e ma~'?;
d~l.;: te da União D~mo~râüca .r~adonal,
CI'eio. e crejo fjr~l!emente, nas l'e~
l'c,-tugio ll1teiramente d~ illterl1l'et..f;;t1o !terços da. l'ep:e-...5entaçao da .l'ed ... J aça .... qWWQO atentou, p:?.l"<1- .J cllma que servas de juta e de wealisn10 do povo
de ontem, V, Exlj., hoje, est,ll pen,e j-ltJr~ilell'a ne.s·ta casa,_,
T d' ~e estava Cl'.:l11do n~s;,e pa.is, quandO bras:li:!ido . . Sei que aIDoo3 h5.o M se
~rn€nte l'eCQ~ecfvel.
~ingu~m tê:n o dir:lt,O de se ~ Ll!! chamou a. atenç5.o pa,ra a g.uerra re~
se sOmando, ?ão de evita·f .qu.e
0- SR, ARrHUR VIRGtUO - O quanto a ClaH~2;'-:l dn~ . paL.1.~.aR ,? VOlUC10:lár!a q'.le e.s~ava se1lt\o prcpa· ~_e faça um ponto fmal nas !n.stlt-ll~
que. d~c\~rEi à imp.rc!l!a é qu~ !na
E,,~. No seu magn.!fl~ .... OlSCUI~O~, radu.
,ç5"?s demc·~rática.s do Pais.
peUl:', d)gamos aSS1Ul. expli!.'üçoes a rico, opu en-w em !VOl' 1.te.ao • o. qu~
E o -.seu prOUlJ_u:::lamento _ p o s s o .
~.
re~pC!lto do discurso proferlcto pelO Se- não'contentou mu:ta gente ql.le e 111' , . , ~ &enador e à Naçao _ foi
Se que a na~ao braSlle ra. que o
l~h:.r P!"eJldente GO SeJ:lsdt!...
'.. digente, que é póbl'e, que. é dN;-ollJ.ct~ dlL.el a(J~pol'tuno o ma.oS í"el1z, p:J-l'que Ex~rclto N~cio-nal - porque não 9fe.io•
EX~ Sr. Pn?Slácnte, flXou ruagrn- ~ mt.a ~ d
.,' dOas talvez algualJl-.B e o digo hrmemcnh\ que o Exefcüo
O Sr. Eurico Re!!:encte - I.,ugo; aleEtr.Va el':rnda.
fi~am-ente p~ linha do Congresso Na-) o.en ~...o e ~.~~"~ ~lly'ro ~õbre a guer I Nac~om.l _de caxias. a Ae~'onáuUca de
O SR, ARTHUR VIRGíLJÇ> - iC:OllCl.
hora",. s.~r. .ol a,..
o Pais sub~crlto Ed\13rdo Oomes 'e ao Marl:"1ha de Ta;.. esc arecimentos t-K"e!I a respeIto de t Um poder que núo defende, ~ ll~- I r~,. rE ;r?l~,"".lon;Llla .,::.
r~adas ue mandará possam se ass-oct3·t. na obra
4i~~'.lns pontos que eu OOUSlneta,ft
que não luta, um pOder. qu.:s...se p~.~. Óf.Clal~t d~S I~ oldÇ~
feita'.!m tinistra de destruir as franquias 1!t...·jO-·o-, p"ec'''amente pala o ooJetl\'1) del'" dOm1I'...ar ê UlU podeor mdlt;uO, al.Jmam C""RI S n o e . '
)'
bel'al'~ do B"asíl
lJ".'",
'l,
•
"" ~,
.,--.
a
ú I"
b'etivo
de
"upr;.mu
as/ 1... \ O Presidente da. Repúolica violoU a
-Cl,ue p:;l~:gO - dar m.a.~.s lv.ça, lll'.llor que jaw..ais podera invoca! !I P,? ez o n ~() o J
,"
tlp.oveit&mep.to, as b.J:'1!lun~eb pala- ,das suas or~ig:ells, a leg!tumdad\!. da berü~ades. do PaIS. , . , T
•
re~ Constituição Federal. Existe uma lei,
v!'es p!'o!erina~ pelo Pre,:;I~eme do !!OO _;nstitmçao, e o ~enad9 d.i ~~CP1.!'"
.Nao 'plC?"fl~CS ~ odd'O. ~ Na~ãoi Plti- que náo deve .ser. s~pelta. i'l-o Partido
Co,!gre~.\O brru;l.1eJt<)..
rbJIca é uma exPreJ:sao da vonw.~e ~o gamos o a re,to ue ele_a, e a eg
'I'i'abalhist.a BrQ.Slle ro porque do Sr".
O Sr. - Bezerra Néto -_ Permit.e !povo br.a~HI~h·o e exprc...o:sa- com fld~h~ ma defes!l antecede a pr,?pri~ lei "Getúlio Vargas. que fixa lo-cais para
Ex>} um eparte (ASsentull-$nl,o dn d-~de êE1le smLimento,
. ..... '
"non escrztum sed: na.ta ~ex . ~ na. OS oomic.io,c;. e ê!s·es Ioca!s dev-em .Eer
Qra1. on - e:.;cHl.rec!mento~ tiO presi"l somos representantes maJolh-an?" legítima defesa, SI', pre51dente, -S!.5. declarados 11a inicio de cada ano _
d.\!nte d~ COll3'ret50 n respelio de suas ao no~o E..s·tsdO. EU, por. 2Xell1p.O, smad-or€s, que se encontra a Un.lao isso roi feito pelo Governador da Gua\.
l)h!aVraS_ V. l!."Xí.!, hoje, declarou que \ tive "a ventura de, em p!e1to .nQ Se· Democrática Nac.onar
• nabal'a _ (ls comIdos: 56 pedem ser
recebera. de ~, Ex" D. dee~.a[~'tção de mado Federal, ~en'ot~r o I' confeu da
~~selo que o Pre: .. dente da R~PU~ re-alizados nos loca;s permit dos, E o
'Jue nâQ de'V:'R- ~xp;lcar. ~ .nad!l.jdemagogla 4.ue e o :::;1. ,louo GOUl::\"[1: bhca, . o 81'. João OQul-att quee
Sr. João Goulart violou a lei.
qUflnLo ao slgn:f:cact-o, de ~u«'> TAl !~O Sr. Artnur Vxgtl10 - N!~o 4PO a
nesso ;'lIgamento,. o pl()~. dos pre.5i~.1
'
vras. AO"ol'a.; V, Ex!.! mterpreL~ nu:..- c : O ! '
dentes que a. Republica JR teve, ter~
Sr. Pre-.sldente, há "'Jma interpreta.- •
to bem ~ l"e.3po.'ita que nos deu o "Pre,- .
KRIEGE'R _ S~- rnllle Q seu mandato, no term.ina~ã.o ção _mui~ estranha, Unta interpreta,...
Iddt:nte- do Con!}~c.sso. Cltal1do ql:'l.€': na
O SR'"p.WIELrod0'3 os Senadores· de seu rnnn~ato· estará o seu maior Çà? à Lm~ XV,. à~ Que, onde o pre...
0r
atitude do Pref:.lOente Moura An~IadE!, n!I
pr~ ....l~,cnt~o OV(l lcgíttmas CU~ C.1Stl'?O, porque êle há de cumpr.r siocnte da Republlca. a.parece, êle é O
há simplesmente uma d;vergcnc:a d~ f~!d expr:~~s dos PV()~$ minoritário,:; éste!J '" anDa sem na.do. ter realizado ESt2da, a lej não- prevalece, a lei de..fU!.Ido itlco16g1co, dlvergéncia ~St-~l .que d: n; Jo~o O-OUlal't Em verdade. I. v15to quen ão p~sue, pa·ra. realizar, sapru'ece dia.nte de seu império. foge
se·reflero n.;l ,preocupação. mUlto J11S" ~
t:;;m'ÜJ3 á rnaloila da povo, S\}- as contilçües necesr.árias,
d anie dO Seu arbítrio, E ainda há
ta. dQ Pres:.c..ente do pongressn Na .. r pl ~ nex .'~i1o mais autétllca da
Ma.s Sr. Presidellt.e e Srs. 8ena.dO-IIl.l~Uéml nas Casas do Ccngl'esfO, que
e:or..al, relat!-vam~nte.a seg'.lra~1O:::'3, e ~~e.r~r.ãl)P~b.tn;i1ei1'(l, por 1s~o, p_oo,!:.~ res, nun::a é demais r~afirmar e, pata defehda isso, subtraindo, ,sonegando,
ao futmo da In~tlt.ul~p,.o parlam . . ntar. d~er ~om tll'gulho, que V, EX" nau e reafIrmar, invocar o pas.sado. porque IIhcno,:,prezando e aviltando a corpo-Temo.;: aut.orJa.aoe 81111C!C!ltes .?~~~. . r~.. periM patr1môn io de São PtiUQ, não não -há 'nada mais justificativo da ração;l. que. pel'tence;~~~~~~;(~:nili~:df.a~a~oaaS~t~td~\~;"'~i: apenas
g~vcr éM~~a -gf~~~li~~, aç~o p~~:lcr:"re, do que s invocação da sr .. Preskfefjte, tenno fé, e fé 1na\'t:rgênc,à ic1eo.óg lca, com. a noss~ po~ V · ~xq.'b;:;t~lra r~'Cla sua. ~levaçã(\.' aç~:~,...~:<;~u a unlão Dem'ocr{ü-ca b9.!d!i VC1 , _DOS destinos da Pátria e d.e.
l1t1c.a 'autorIdade esta que- haurimos N a~lO\o.
.'
,
't
ela ~11'J. co- • .
.., ? N
1 ·ta FIe f!1'aQaO,
em a'tit.ud~ nos tl'aOOlho$ des.t'l. Ca..I:1\-, pelO se:u ci.lsccrntmen D, P EX~· ne$t911'l~ClOnal no" P:1S • .,~cen par.a u r
Essas tempestades produzidas par
lnCIUSiV,e d!yergiIldo veementemente de lI' ragem ~ag rrav~!a V!à~e ~êiona( pode~ pel~ ,il,~gali~d,:? ~i"~~~ d~~~3e;'~ , um Jrlllot Pa~h~co ht'io de desaparecer
S, EXll., desta .tribun~, o quando da· hOl'n t
c.;omo Anatole Franca dizia. ~f"'d dC~ N~~!O;n"'cQu aa Uníã-O De. de, sôbre n. atmo'!'fera. conturbada por .
injustiflca-da COllyocaçao .extr.aordJllA~ mOJl3 1 toe; "Foi iun momento da cons.. 1 a,.?f,~'
i'Date todo.s os outroo f~LOres que nllu tão !laturai.s e não
ria do congres.<;o NaCluna..
i '·\ a.i~·
.. V Ex\' é e está mOc.a .......a ,ac o
,. ....
sao corr-etos, Rã. de surgir um nOvo
C SR. ARTHUR VIRCJlLIO - Mul.. jC.ênCla. hUI1lll~ rito da co:n.~ci_ência elem€nto~ qle a ela s~ en~o.pOlru;am dtn-, claro e dlf.!ano como cla.ro e dié..
to obr;:gado à colaboração qua V, E;}:<:l aendo, \U~
Brasil I
na:quelà epoca. e depolS delS: 05~ aJas: lana f a collselêne.!a dos brasileiros.
traz ao meu dí.scurso,
!de~OCrÚtlc
() a sef'"unda aCllf,ação tar~n1, com um único o"bj~tlCO. rem e então se proclamarA que o BranJl
Concluo, sr. Pre,51dtmfe, Não cón5., presidt~;e'é a d~ que a união teJ]ar o PClf,s no regIme d~mOC'r~t1co. tem.um t:ó de.stlno, q':le Asu destino
slderel l1bsolutamrnte ,cla1o (.1 dl.:ieur. ~l.t':n:l'~Y~ N;c~on61 é que é o E'.gen-Il~~ leBal da~~ e h n,~.l!berdadc, ~:~~ é a democracia, e pela democracia.
&O de V Ex~. Foi com a rt1e~hor da·a
e
, "0 Üito me traz uma fIeh aós ntl_O e• .I.S que mo,
estou certo, todos nós haverEmos de
intencões que sol1c1tei a !ntepretação. te d~s.~bo;e~~e . COI1.ierVO ainrtu, dos \1 com tanto. despr(,11~lmento nos céus e fazer o.s mo.iores sacrifícios. (Muito>
V. ·ÉXI]" num direito que .lhe assiSte, rec~r Ju~pos. de C5tudante,
nas terraa ,da Itálla,
bem. Muito bMn, palmas).
.
entendeu de absoluta lUC-ldez·o dJg.. meUB
a. ensão na Rua de
Sr, PreSidente -e Srs. Senad.oIfl3,
cur.so e eU, certamente, nito cn.tcndera, M~r~vi l!~n.pôrto Alegte. der~a nâ<l teme~os objurgatÓrfas. Não te~
O SR. PRESIDENTE:
sua.s pa.lavras. Agora, venho dizer que ~;~",.aIt:~i' de.s.pcl"!8do .por g1'lWS lal~~l" mem~::- calunia,s porque elns passam e
Tem n pa.!a.wa, 00mo Lfder tJU
Rs ent:mll e lhes dei tntl"fpret'lcào ....;: te .~'~ "I: q'e pediám SOCÔ1TO Ac-<)t're.. B.- HlSt6l'1a, serena, -faz o relat() da. Maioria. " Sr, Sena.dor Arthur Vir.
a- qüe há pouco me referi:· ~las BC rum e:; II outra8 pe.<;Eoas e encontra.- verdade. NÓS não
desejamos _ e gUio.
d-est!naram, si, presidente. '" brn!si .. U.lO~, e~me hBfne U\ compr_llltdo e~tre proclam-o com a autêrld~de devida à
leiros Cj,11('. de fa.tQ, e::ot10 quere~l~o a m{J~
rede, e um revólver. O possuI- tJni'lQ DemOCl'âtlca _NacIonal no SeQ SR. ARTUUR-, VIRGILIO;
voJUçà?'.fang-renta; ~elDs .se r~fn·m\.tn ~:;;.
revóIYer acusrú'a fl'o~talmen~ nado -: a,intenupçao do mandato ~o
Sr. prooidentc, vou dizer um ou doIs
a bu:.sUelrO.3 que estaO queyenoo.~ ro.. de là,dl'fiO _ e de outras COlseS M3IoS Sr.. Joa~ a-oulart. Queremo.s gue_,ele perí-odos em resposta a.o discurso do,
voluçã-o tangret~) ela.!' b!J l'a.fInram _ a p:~:!-Oa Que aalava ~ob a ameaça o. trem_ne e q,ue, no seu térmmo. nobre Sens.-dor Daniel Ktie30r _ doi....
B homens que ea~ao pre1ando o e.l'll.Ul. de atta armA.
entregue a. NaçttQ aO seu- sUbsti~uto. xJlndo à- prl-rte na -ncUS:lç6e.s ao pro...
nw~to .indiscriminado do povo: elas
Illtcrlerlmoo. O poJ~uJ.dl,)T da ~~ma Isto é () !egime d-cm-ocrático, o únIco lÚdent-3A dll; República, porque não tt.lU
.t, rcfcr:ram àqueles ~ue l'i"üs~cm na. ret ra-(C imediatamente, e 8, p ... ~oa. regime dIgno.
. .
<nntl-:;tl'nCla. tais paJa"Yl'~ qUe o Se..
d-:fc1S- dos s::Us pr!vU('-~;:o.s e n~\} q!l~"1 amc"'cnàl1 re:l-dqUil'o- a. serentdade e
A::-;m·a. Sr. Pre.sid-cnre, u defesa. do nado O·UvlU _ .apen9~ p::tT;], n""urar
TC'~ll c,ea,er ao eyt.ll1fo· ·dctn~?nlt~o, diZ.70 ladrão é êl~; CU so, U o e113°-1 Sr, Le::me.I S . . izr-,ln •. F~lta. co,m calor \ nQS-·.An~ pC3içÓ2.8 hist6:rlc.·.a":!. . .
pro'l'T'e'i:':lstn. e paclfl('.() da famllIa"b!'a.. nh'l o da. o!lra."
e com brilho pelo etnlncnte sen~dQr
~
_
bHcf=a~ (Multo bem! l'liltl!a .bem, ';;,ia é • renlidide- do ·Bra..e.U.
Artuhl' Virgílio, nãO ~nco-nt.T5. nt,nh'JID
~~ hOcU'V~ ~~e~.. ql1~~ a Vi1w,)e
Pa~mru.). . .
.~
CmD31'O nos fato$,
ma>;:) o.
on...l'C'... I).l#.I.a.,s I.!1!O d o que
.... TT' ~~i~,.
Não fa""Jmo.s, nós da. ~nU1o Dem~
Quem tenha. ouv~do" tôdãs as
udOllSta ~ue L:~ ch~a. Carlo~ La..
O SR. t1'n ....ç; ---- ~ •.,.. E,
er.'it~ee. NaeiO-nLd, outra.. co~a seru.o iR.S~.re1rM, a. sua. prceaç~o no Rio cerdt'., C..mdld9.to ~!". u;.U1~O Demc-cl"]~
T~m a pJ"lavra C0l110 L1{~er d-q: tllno. defendemos e pl·e.:trvarmo.s o re$hne Grtnde do Sul COlllO e\i OUÇo con.s- ttt;-.l NuJonr..l à PI!:.Sldencl3- ,da. Rl:p;t..
T:~- '0 nobre Sf.iIi'.lêOr Danh-l Kne:?;c-r. d(mOc~ráJi{'o, Não foram ~ &t'us ho.. · fi!'an'>ldo- algumás vê~es f:carâ com a. b~l~a, que escreveu, .com u. resp'.(In'9;\~
,
n que ill'tituí-o'n.m a dits.dura. no
~ - ·utr' lsa"e üih4aàe (la -8U!! e:-';:!llatura. que é.ste
O SR. D,-1r~ri::L rr:.a~GEn:
~r(~~lI (lfuito ~m!) conua ela.. c â~D:~-8;a~ ~~t~ncA~ ~~
~U ~ Con!tI~o· era um ..antro de negocl$..
Sr" PaSf1ente, Srs,. S~nador~. em tud~·s U oportun.dadcs, nos l{;Vlt~ tntcrrupç(:.o da. dem~râcl~· no Bra.. ::~ em~ro;o-.r;:i~fgs· dNã~e~~~:!e~~:
r.,:vo Como Lide-r trarstól':o da 1v1\. tamos' por ela. sofremos-. e q u e m , ! ; l l '
,,~ ~ -fu,N )" Pr ldfi
'n::,:-:a', rc-~~nd('!r ao tnilh:mte ãiwur- tala., 51'. Pre.sidcnte e Srs., S-clU'l~ore.s,
AUás, o gtande toluniSta. Castelo que- o can 1 liw,
"' _. es
n:
:. o pr<!f~l',:d~ _pelo emint'ule ~nador amarGou ~~ mo.Ís de ~ meIa. dÚ~!r:!: Branco há dias rellltova ÜIDa p(le.stra ~~~d~~ q~e~~~: d~ ~h~:r~~ J:~1\1 ~hur VirgllIO,
vJz(·., a. pl'l' 1:1.0, por ~_~. se ~fe~alidll-- do ~ Presldent-e ela SUPRA com o --5r. p'r~ssú o fCchAmentó d() próprio Cól1Por uma quc.<;t!io de m~todo vou com o r-el,l;ime ·de ar 1 U) e
o:>
Joao .~OUlart. L-aments.'V1.\ êSte a. Be- gr,N:'ZO'
_.
.,
T;\"'uzir o di::.curso de S, Exl). n três de,
t
s s Senado.. pa.rsçao do Sr. lftOnel Brlzol~ a. Fica. fiTAda uma. ,posiçAo histdr!CIltÓ);'cos: o primeiro, em QU éêle diZ
Mas. Sr. pr~den te eda~~nta.is dl~ q~em aí.irmava querer ,tanto bem. dg, União Democrátrca. Na~tonal. p:t...
q\iê o di~~Ul·.sO de V. Exi;<. Sr. presl- dores. hã que-s. e" UD
fu ir Nao aablA o q-:Je êle ·desejava. poIClue
que c.comete, o Sr. LeOnel :arlz~
·ú:o-ntt'. 'nE<J fai claro; o seg'tndo: e::n ante. doa q~tais n~ ~em~s U~;â~ se ooubesse, c_ertamentc lho daria,..
bola. acusandlo-o de su-bversi~o, e ~,
qll'" ('?ride a uni-r.o D'2'moerát'cc. Na .. sabemos, nos ~os.e emen os _f\ ·,,'0
Ent.ã.o o Pre-sJdente da- SUPU dis· de um gOlplS'ta 1rr"emediá;vel· O ~U
(' :.~·;!t'"'dfI fe~ a :wto:'tl da lnQt\1~t.a9ãO Democrt\tica. N~clon~: ~ue ~u~"h~ ...~~ ~e com muita propriedade:"O que- candi-dato t. prf31dêneta da Rettt1b11c3.
e dj, ,ntb.;::r~ão nac:011a.'; e, tercelT~, mOS do cQnhccun~no,.v e o r .''V
•.•
J
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•. 7

Dt':s,~a atitude de p.urtldo que investe contra. um cidadão, que considera
iSubversivo quando ~nbvel'sivo ,1rrcme ..
diável é o candidato seu à P.l;8<Sid~n·
da da Repúb!1ca. tIra-se, FIFnas, 'uma.
ilacão: é a UnIdo Democr:Hicá Na-

do e. orinntando'~() pelos cam.::r.l'l0.3

a.a:

n.,

(Seção 11)

- ..

(l~ legitim08 anseIos da

que1
de-.5eja. reformas com paz re~peito
sem ti"aIlS!gir com . ::>,ua I1b~t(.:.de e leIs, às !nstltuiçôes e à [c'deração. que
sua Vcc2.çao ~ _!J.ccr.ltlcs.
.
é, O esteio da. própria. republica.

conCOl'lL....

ti.)

dla.'<.;;o, do

1-

(}.

_-

Março de 1964
---_.. -------- .•
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•

comunicaç.w e Oora..J
pabliCas

Titular: Miguel Couto.
Suplente: Raul Giubert.
AQ cc,ngl".at.ul11r-me c.om êsse acon'- Queira VQ&Sa Exc.efêncfa. ctl:e!ta.r mi~
Sala' das Sessõt!s, 17 de n arço d()
tecimento
embora re&"iônal, nla.'! nhas cordll;l-is sa.udações, - lldo Me...
cional quem quer a .ditadura n~ste para o qual es-wu certo da c'Jmp!'een- neghettt. Governador do Estecto do J95.4- ~ Lino de MaioJ. - ..4l1r, lia
Vianna. - J:Jsaphat MtPlfohO.
:país! (j}ju!to bem. DluitQ bem.)
são de llleus nobres colegas - ·~l1e.rD $.-io Gran<i.e dQ SUl.
COMP"RECEM ~BIS OS S;;~;HO·
O SR PRESID"NTE"
r,egistrar. a!nd,a, uma palav~'l t'.e conO SR. PRESIDENTE:
[l",n,;a fiOS drr,g-entes, redatore3.· re.
-"'_.
RES SENADORES: ..
S6br~ a mesa requerimentv de jn'- pOfJ;Cl'e.s, gráficos e imprs.seore.s da. U1Sõbre a mesa comunicaçõ~s que vão
JOOé GuioOmard
1~1"mações que vai ser lído.
tiroa Hora de Sáo PaUlo, na pessoa. do ser lidas.
E<!.mundo L~vy
jovem
diretor
Jorge
da
Cunha.
Lima,
li; IMo o seguinte:
São lidas as seg-uintf"-.5
tattete .pinheiro
q,ue para. ayi levou sus. experiência. de
Eugênio Barros
9
lideI'
e
11
vontade
irremovível
de
levflr
COAJUNICAÇAO
Requerimento n 35, de 1964 adiante e mais alto a ob:-a de S:mluél
Sebastiã-O Arther
Em 17 <1e março de 1~(l'4
DIX-Hult Rosado
Sr. PresIdente dQ Senado:
Wainer.
Wal!;:{lo O"Ul11et
Era o que tinha a dizer, Seilhor
senhor Presidente,
Requeremos, na forma 'reglmental,
João Agripino
\
Prc,sidente.
.
sejo.m solicitadas ao Sr. Ministro da
Júlio Leltc.
\,
Tendo sIdo indIcado pela LtderílllÇa
.
Viáção e Obras Públicas Ds seguint.es
Jeff;r.son de AguIar
SR. PRESIDENTE - O Sr. Wal do Partido Soolal Democrático ~ra
informações:
•
Aa.rão Stein'J-ruch
Qurgel enVIOU á mesa reCJueri~ 6S comissões de LegLslação Sacia,} e
m .se há navio.s, "carregados com fredo
Milton cnm~os
mento que vai !Ser lido pel-o Sr. 19 g.eServl.ç.o Público, venho comunicar
c::Irvão de coque destinado à Cia, Si~ cl'etário.
AntônIo f"arlos
. a Vossa Excelência que renuncio MI5
del','jl'~ica Nncih::nal", no pÔl'to do ruo
E' . 'ld'" o se<rulnt'
lugar~ que nesses órgãos lue neve·
O SR. paES~llEN'l'E:
de Jal1eiro. u'guns há.' mais de 80 dias'
J .,,,
",
'r
rIam caber.
bl ~e f.llô png.aa dHnias, em dó1a:
no cxp-c-die:\t.e 11elo cont",ta: .!'e ..pi~,r_
JejferS01l mpnto do SI', Se.nador WaUl'edo Gur'..
Requerimento n~ 36, de 1964 AtenCÍOsas 'audações.
rei, pela siderúrgica Nncionrd a qlfem
e o montan· ... em 1952 e 1963, res_' .. ~quejíO que, de ac':
com as d.e A!1uiar~
gel.
]}ectivamente 1
Os senhores Senadores- que o r.pro ..
C0l\1UÁ'1C;\ÇAO
c J se positivas as respostas, quais tdaô!çóes da Ca.s/l. e em homenagem
('\,:Ij mofivQs que DOS vem levando
a. aos Sel1tJlnl:llt<1â IJriHtáos do povo bra- Excelent{sslmo Senhor presidente vaJll, queiranl p:;m.a.necer sentado:;,
c:.d' Ih
real: •. , l;l:-:.:5e~ do senado Fed-ernl.
Os S(lnhorc.') Senadores que o apro...
e.~.sa sltuaçiio deprimente e preju-di ... sllQlro, o
noo dia,... 23 R- 27 do core:r~J lU~/j, em
vam queiram. quell'(ttn perm~necer
dal jiO!J- interêsoos na.-eionai:'1?
Tenho
a
elevada
hOUT(l
de
comuniQue
.\8
celebram
as
~rincipnls
sOle,j·
Sala das Sessões. 17 de março de
sentildos (Pausa). Está arprovadO.
r
dádes 1it.úrg~c~.:. da Semana Stt.llta.., cf1r a V. Exs" que J Bloco p~rla,..
1964. - A Imilio Viana.
Passa-se à.
Sn.la das Ses:t:~s, 1, de març.a de mentar Independente indica, pa.l'!l as
O suo PRESIDENffE:
diversas Com1.s:fões Permanentes
do
Hl64. _ WalJi'edo Gurgel.
ORDEM DO DI"Senado, 'os senadores abaixo relaQ1o"
O requerimento lido hÚlo depende
O SR. PRESIDENTE; •
m1.do,s. s.en1o de notar que a indicação
Votaçllo em
turna ún!éO. <lo
de deliberação do Plenário. Ssrá" dedó segundos tltulares, respectivamenprofeto de ResoZuç40 nf} 1. ae ...
o Sr. l,? seoretArio' irá proceder te,
poIs de 'PubUcs,d(l, dei:lpachado pela
pn..rjl. Justiça e Relações Exteri()·
1964, de autoria do. Comi8s<l<J DIfi,
u" .. ,.. a êIe
.!JlJugcm ..n,,·,ad a !O
Pre.'~idêneia.
retora1 que aposenta a Taqu{{l1'(1· ..
O sr. Sena-dor Lino de Matos en· ~.ena-G.o
Sr. Gon~~'w" " do Esta· res, ficou na dep~ndêru:in da. crJ;lçã-o
de mais "lU)] lug(tr' em cada u.."11l.l des~
1a;·Re-visora J Alc-fndez Tt!velinO, M
1riou à Mesa discurso e. fim de ser :>J de Rio G!':::_.::.e
Sul.
nas eomtssfl~s, conforme acãrdo entre
cargo ete Dttett>ral PL~1, do Quà....
public.o.no, na forma do d1.sposf.o no
E'
lIda.
a
segull1
te:
as I1det::UlçM,
dro 'lfa SecretarIe do Senado Fe.art, 201. -, 2"', de) R,ellimento InternO,
d.eral.
S. Ex~ será atendido.
P!,LACIO DO GOV,"~'lO DO RIO
AUrlcllltut"
GRANDE DO SUL
cIi.'\CUSSão
foi ""U>'·l'(l.da • 30 de i1,'
1l O segulnW:
T!tulal'; Julio Leite.
I nciro.
, t
RAmOCMMA
Suplente: Raul OlulJel't.
Plf,C"ur-,$O DO SENADOR LINO DE
Em votação o projeto.
l
MATOS SOBR-\i: O AN) V . ., >SARIO
(De Pôrto Alegre - RS ~ I\,9 4. AC
COtlstituiç,{io e JustlÇ'tc
DA "úLTIMA HORA" DE SAO lG-3-6~ - P. 15.30 hs.
Os senhores Senadores que o npr,) ...
'p,\ULO (12?)
Titular: JOSllrphat MarinhO'.
vam, queiro.:tn CO'll>-cnar"~le .ecntados.
Senador Auro de M.cura Andrade
Suplente: Aarão steinbruch.
(pausa)'
I
Sr. Pn!side-nte e SCllho:'es SenilDO, . presldente do' Senado Federal
J .' ~
,
. : 1I
Distrito Federal
dor.~{,;:
Est'A 1n.:pro'Val1c>.
- Brasília - DF.
Titular: Aurelio Vklnna.
Cr:J1v ... ;)re::mtnntc do E\tooo de
E. o seguinte o projeto apro..
i3,:J paulo, 'P~l'::n!to-ma vir a esta trl·
Neste nlOmento em qlle a Nação BupleJl.te: Lino de Mattos.
vado. que vai à Comisstio DIreto·
buna. do t,~n::.do para reghitru'r Ulllfl. assiõte. alarmada a inquieta, n tanra para redação tínaI.
I
Economia
úat.'-'
.fu1t .. -..."lVa para todos nós _ tos e t:i.o graves ataques às in.5Citui.
PROJETO DE RE,!lOLUÇAO
n'pt.J.H:!lL-'lnLes e povo pauli.-::.~:.
çóes" dirijo~me a Vossa Excelênc:a pa· Titular: Miguel 004[0.
. 1-:'9 1, de 1964
A,nanhli, dia. 18 de mt\tçQ, cOllle- l'a hIpoteoar, em 110me dO Rio GrnnSuplente: Aurelio Vianna.
1." ?ru- se, an São Paulo, o 12!! nniver. dé do Sul e enl meu Drópno, lrrestl'iAposenta a Taqutgraf«;~nev!sor(tJ
SHrlO da lutas e J._::l'ança do 'I>~~tt- ta !;olldarledüde ::\0 Cong,}'~o Nacio..
EduaaçOo e Cultura
Alcind-a Trivelino na cargo de Df...
b,"J,"O v!'!'-l~en.no "última Hora".
na.l, que agora l'C{l-brc &6lla tl'n.ba,
TItular: Jo::a.phat l\,!;uinh<l.
retora, P~ .. l. do Quadro da Se ..
..
id'
ihos. A ad.oçao de medtdlJJJ que V1Sem
c J t
'In d Matto
crctarla do Senado Federal.
l
lro...J.p~raQa no.:.
ealS de V!tcgas, e modlflcnr o. .:stt'utufa econ6mlçn do
,...up en e: I-' i) e
.$.
tenóo no seu comami.o
ol'Uh:;{nt~ pais, a fim de que ela pl);jba • atender
F!nanças
O Senado Fe.:ler.11 rf'sl)lve:
JDt'unll.bt.u ~n1l1uel Wruner, "última a05 legitimo..<; ani'ieios do' povo, pode
Artigo llntco. }SI aposertroda- n()~
Hora", dest:e
sua, p!'im"'~r.:t I!j!~ão. e devo' 13er tClt-<l. ~, AmpatO das Jef3. e
Titulares: Lino de Mattos - .A.ú~
Mrmos do nrt.. 191, pnrá.grafo 1(1, :!lo
s:U1pre esteve :40 lado ..::> povu ,.i'::''';''~B_ da Coru,;tituição. ?Ctü; ao democracia r<:l1o Vianna.
t!!..
.nclpalmentc vr-liw, .... ~ ;tt'", lu· const-!tut exa~nmente o lUf:iO e O cá.. Suplentes: Julio Leite e Josaphat C~tltulçáo Feder,al, combinado com.
os a·l't,~. 345. item rv e 3 1 pa!'Á.grato
tJndo p::1as suas reJvmd!c!l!;õC',s e Jn- nt,1nhO para soluçâo de t>dQs. os coo- Mt1Iinho.
4D ds. Re.wluç§.o nQ 6, de ·19GO (Regu_
tcrr~ ~J 1do 05 seus mais jtl$t~ ila": Dlto3. Ante ~ nu1.que,s ao Congl'e.s;so
Legislação Social
lam.ento da Se'creta'l'k\ do se-nado Fe ...
.selos.
NllcJOn::d~ lllmentàvelmenta feitos na.
$f'10 ~oze anos Senhor presid::'l- presença
autoridades
r.esnonsá,,,·eI.s
deral, a. Tnquh;rafia~Revisora., PL-!t.c.
Titular: AurelJo Vlannn.
Alclndl\ Trive1hlO.
te·
dD pandeIra deefrnlCl~,ua pela pela salvaguarda da loi e.da lcgaU·
Suplente: Aarão St~inbruch,
ell";"":::P'" .. ;'. '";c;;; e económ:r.n de dade, não PO.~l:iO dciJMr de exprimir
Votaçd O, em. turno 11níco, dtJ
Poligono
da.<;
Sêcr..,
nOS,'iQ povo G de exerc.1c10 de uma, flUl- minha. indiQ"lUlÇ5,o e O 'meu protesto,
PrOjeto de Dcr.reto Legislativo. 1l11 ..
ç
social sem par. de re$peiti(J e des· que é o protesto do Povo rioil'anden..
'tltulllr: Aurél10 Vianna.
mero 14, d. I1IfI3. na CamaTa). qUIJ
rêlo pda ordem O pela. d~,mocn,\Cl;" &e. Assun como, em mllls 'de uma Suplente: Jul!o· Leite.
ap~ova Os textoa. da Convenção re ..
. '~ram doze a110s rara..Jflu - Se· .opOl'tunldl'l<1e, defendi a le~Jtim.tdade
lattva
iJ, Jlrote~do dOs traOalh<Ido...
, Redação
nno:-e,j Senadores. e disso .~ou ~te" integra.l dQ mandato dQ Senhor prc"'
res
contra
rtldfat;6es
iontsantcs;
munha - ele sucessh'as e vItoriosas sldente da. República, quando esta. foi
adot.arfa pera Con-jer(jnd{a lnt.cr ...
Titular; Jull<> L.\t~.
c.am~nnhas pelas a",pü'::..ç'oc:> ~ ~:i-l1la
questionndu, ngora. der~ndo, Com.
&
naciOnal. da Trabalho, em oene.,
Suplente: Josa-phaf Marinho.
l't.>;<:, mats .lcg:ithuM. .
mesma fh'iuez.A., o direito. aR pl'er';'
braJ .8 ".'It OOTtVenç(Jo vara revigrfa
,Flelrições E:r:f.~rfores .
"última i~:: 'a" congr.açOU-~e com o rogRtivftl3 e a d1gn!dnc\e do C00greS.'io
parClC!l 4(t~ onn'tlen~Õe8 pela 1nta ...
J.F)~'O p;mlls'l nos seus mOmeI'.\Os c:~ Nacional. A inquietação e a ln~eB'l1tna Conferência. tcnQ,o 1)arcccre::
Titulll-r: Aal'ãp StcinbrLlch.
~lr:gT1a e ,>ptisfnÇâu _ ()fcl'e(;:m_(}-!h~ l'an9!1. que vCll1 soHtpttndo todo.'J. os
favorávelf!, sOb
842 a 345, d~
Suplent~: Llno de Mnttoo.
as maIs vadiadas" eoberturas dos pM- Ectorea &\ vIda naoional, põe em
1963, da:o; ~Omissões ~ d.~ Constitui ...
p~Gant.eJ prclios b:osileil'OIJ qUe t.le- gravo rIsco fl.S lnB:;g,lIÇO/;{<; (}crnocrâ..
SaMe
çáo e Juattça,' da LegiSlação ,~~_
:r<::.u nQ'õSO ~, 101~.e no :;::'e!'lor. seja tlefl..~, Reafirmn Vo."ula Excetênct~ que
alaZ' de Relaç6es Exteriores e de
'Titular: Raul Oiubcrt,
U<;)'5. eS\1:~ ... t<,s 01l nas. conforônalM (J HJo Q,r(lnde do Sul. flet a suas tntSaúde,
Suplente: Miguel CoulÇl.
mundjais, como também -comungou ,diçóes , reagirá, contra. qualquer aten·
C'}!U as sui\5 '4.~.;.ce;'··.')a-Qõt-!> n09 fIlO- "taÓI). à .Constltulçã-o pB;rta de onde
A disr.t;s~ão (oi encerrada em 24 deSegurançc,i Nacional.
Janeiro,
1112I1tOS criticas da vida social, Já partIr e deJ'en?erà a leglt.lmldade Cios
pas.sado, à história,
mandato.,; eletlv-os em qual.r,fller melo 1'itular: Raul Oiul;lert.
EOLvo'nctío o- projeto;"
Suplente:
Aureli-q
Vinnn3,
..
.ao seu alcance. De outra pa.rte es ..
E' um? sentinela ClOU8ltmtl1·do ::lOV'; tou cert.o de que OS 51'S, Sena<1'1l~es e
Servioo público Civil
O SR. EURICO' REZENDE:
pilUiistott, colQca.n~'Q di.Mtn·rnente a Denuta·dos saber.~o defender o vrcstf-\
5!'. Presidente, peço ao .)alwl'ca p'\-r$
'Titular: Aarão S(einb~'ü~h..
pa.T do Que sucedeu em sua c·ida.de. gio' ckJ mandato POPUlRl', com .seren!~·
Suplente: lI.ligueI Couto.
encaminra.r a \-'o-iaçfio •
no seu &ti.tdo, .lO :Qra~H e no mu.u- du·de e clnriYldêncla, co:rrespondelHJ{l

Ide

.J

m.

•

. o SR. PRESIDENTE:

E' o .seguInte o p!'ojeto apro- I
qUê V31 à Comissão de Re-I

jrnedidas de defesa e d eatendimchto
aas reivindicações dos trabalhadOt'e3,

E' o seguinte o projeto aprovado que vai à Comissão de Reda-

1i'ado,

· Tem a palavra o nobre ~enado, Eu.. mas nenhuma daquelas correntes par-

d~~:

· l'i;:;~

~:.

Rezende, para ehcammhar a .'o~ lamntares adotou a iniciativa, quer
taçao.
na Câmara Federal dos 81'3, Depu- PROJETO DE DECRETO LEGISLA- PROJETO DE DECRETO LBGISLA,
TrVO N0 2', DE 1963
TIVO N,9 40, DE 1963
O SR. EURICO REZEND_E:
taa:os, quer nesta Casa, de requ".'cr
m'? .7-A, de 1963, na Câmara)
t (Para encamznhar a votacào, S~~1il urg~nC1a ul'ge~tissima para, esta p"o·
(N° 167-.-'\. de 1962 n3. Câmara
t'et;isáo ~o orador) _ 81'. presidente, p~t~çao. que dlz respeito dlretam~m~
aos Deputado.s)
Aprova a Convençao única sô~
Srs. Senadores, nâo deoolo que ~.ssa efiCIentemente, ~~maThJ.mente. crls1abre Entorpecentes, assinaãa em
......
d
' b ' e mente, C{)m a sO~ te do trabalha"ol'
Apr01.:a o texto do Acórdo ql'f!
NOva Y01"k, a 30 de março ue
l11'3. .. erl.a ~e~a aprova,. a sem 50 r~ e~a
brasileiro..
.
institui o Centro Latino-America1961.
seus' s:gruflcados de demarcada Impor..
'
no de Fistca assinado pelo Brasil
Itânch tecer rápi{la,s cOllsideraçõ,es, ,
Com esttl.s palavras, 5r. Presidente,
O
Congresso Naciol?al decreta;
e vários países nO Rio de Janeiro,
, Ti'ata-se de ratIficaI' convêl11? f,ll'-I' e man:fesrondo aq.uf o meu propósito
a 26 de março de" 1962.
· mado em Genebra - do qual, obv:s.,~ e o meu compromIsso àe enca:ninhal'
Art. 19 E' -ap!'ovada a Començio
ilnente, o Brasil foi slgnat2t'10 - Que ao futuro pdojeto de crJdigo de trabaO Congresw Nacional decre;(a:
ún;ca. sôbre Entorpecente.';. d,e 1961,
<:uida de estabelecel' normas de prote lho,< emenda consubstanciando as mea::.')mada em Nova Yo!'k. a 30 ae mal'~
Art. le" E' aprovado o texto do ço de 1961,
ç'::o ao traball;lador, no que djz respei~ IdiaaoS expostas e defen-i.hhs r.est.e con,
to- aos ".ários .tipos de .radi'l<;ões iQni- v.ênio, qqero ~xaltar o trabalho pal'ió- Acórdo que institui o centro LatinoArL 2° ~ste Decreto Legislativo
zantes. InClUSIVe dos tlpos alfa, bera, tlCo e percuc1ente desenvolvido em Americano de Física. assinado pelo
\ G~nebra, na ?:sCllisãC! e elabora~ão Brasil e vários países am~ricanos, no entrará em VIgor na data de ~ua pu~
e gama..
Numa época em q,ue todo Dlundo desse ajuste lllternaclonaJ pela br"i- Rio de Janeiro, a 26 de março ~! blicaç,ão rev,ogadas as dispos_çoes em
contratlO,
tem a atenção debl'uçaua sôbre ~s Il~a~te e aguerrida representação b!'a- 1962,

I

I

!pE".5quiSli5 cientificas, no·~aóa.ment.e nO Sllell'a.
Art. 20. O presente Decreto Legis:>etor da radioatividade - l o Brasil
E' .
.,
., lativo ent.rará em vigor na' data, de
também, de aJgum te1I\Po a esta para:, ben~~) o que tmha a Q1zel', (MUito sua. publicação. revogadas a.s disposi. já ingressou nesta f'3ixa de conq_tis-\
.
ções em cor.trário.
{t.as, - é saujál'el, é e!og:1:iH] o trabaO SR. PRESIDE~TE:
Votação, em turno único, do
lho 'realizado pelo conclave de Gel!:m voia.cão
p.'
llf:b.8.'
~
o IOJeto.
Projeto dz Decreto Legislativo
mero 29. de 1963 -I.N'" 23 .. A-S3, n/I
.
·d t
' 1 '<;' ,,,'ro I Os Srs, Senadores que o apI'0\':1.1)1
: . S,. PreSl en ~e, em rjo.~sa egl.la~<L ,queiram permanecer I:.entados
casa de origem). que aprova o
do trabalho n30 se cu;da, ab~ohr;:a~ I (pausQ) esta ap'r' ad
..
Acórdo Básico de Cooperação
,tuente, de f.)oteger 9.- VIda do tnb3.ov o.
Técnica entre Os Estados Unidos

nú-I

~hador.

extr.~mo
inedito no campo da lf'gislação .$()'.!lal

Chegamo.s ,3 êsse

I

g' o segUinte o projeto aprOUQd3
que z;ai à Comissão de Redaçâo'
no mundo. qual seja o advento de duas . . para a redação final.
•

vot:ãçãO, em 19 turno, do Projeto de. Lei ào Senado n'" 134, de
1963, qUe inclui na relação a que
se l'efere a Lei n 9 2,975, de 27 de
novembri de 1955. a rodOVla Mi·
nelro-Coxim-Corumbá tendo pa,.
re{;eres favoráveis (ns. 863 o. 865.
de 1963) das Comi,ssõe::: de Gans,
tituição e Justiça;, de Transpoftes, Comunicações e Obras públicas e de Finança.';.
i
' .
d
A d.scussao fOi encelra~a $Im 17 e
dezembro de 1963.
Em votação o projeto .

I

do Brasil e Israel, concluído em
Recife, em 12 de março de 1962.
tendo pareceres favordveis. sob
11S. 799 a 802. de 1963, das Comissões: de constituição e JusOs E';'$-. Senadores qUe o aprivam,
tiça_: de Relações Exteriores; de
Educação e Cultura e de Finan- queL am perma.necer como estão..
(Pausa. )
. ças ..

taxas - a taxa da imalubridade e &. PRO B
.taxa da P2~)Culo.sldade. Vale. dizer, a
J TO DE ~ECRET9 LEGrSLAnossa legblação reoo.yc o problema
TIVO N 14, DE 1963
iClo; perigos que cercam cs trabGlhado~
(N'" 5-B, de 1963, na Câmara dos
t'es com o pagamento, com o adicio-Deputados)
ltÍal, com o dinheiro, como se isso basAPI'Ova
os textos da Convenção!
'
d' Aprovado.
Ita~s"e. Vale dized, por não nos importa~
relativa à prptec.ão do" trabalha- . A. dIscussao foi encerrada a 16 e
mos com o fato de o opl?rário desen"
a
n
e
l
r
o
voltará à Ordem do Dia pare. o sedores contra radíaç6es a,tomzantes, .J
•
gundo tlrrlJO regimentaj, •
volver 'a sua. atividade profissional
d o~ada pela Conferência Intera
Em
votação.
numa oficina, ou num lalJoralórió com
nactOnal do Trabalho, m.e B e n e . .
E' o .seguinte o projeto aprovado
Ilt inc:dência ôu . impacto de il1.3tl,'u~
bra ~ da Convenção para 1'"evisão
OS Se:t;.h Ol es Senadores que o aproem primeil'o turno.
lfnentos ou de fenômenos nGclvGs à sua
parçtal da.s Convenções adotadas I vam queiram permanecer sent.ados.
~o.úde. desde que "paguemos ao traba~
pela mesma Conferência.
I (Pausa).
PROJETO DE LEI DO SEN"ADO
Jrador o risco dêsse contato letal.
N' 134, DE 1963
O. Congresso Nadona.l decreta:
Está aprovado.
Em nenhum país do Jl.iundo, SeInclui na rell1çào d.escritiva a
nhor Presidente, salvo fraturamer.t-o
Art. lP, São aprovados os textos
E' o .segujr..,te o t>fojeto' aproqUe se rejere a Lei 719 2.975, de 27'
de minha memória, na leitura dos da COhvenção relativa à proteção dos
vado. que vai à comissão de Rede novembro de 1956, a· radovut
textos internacionais' de Legislação ka;balllado!'es contra radiações a todação:
/rI .1letros - Coxi m-Coru m bei •.
SoClal, em· nenhum pais do mundo nizan:es, adotada pela Conferência
encontramos o adicional de salá. .·ío rr..ternac!~llal do Trabalho' n'a sua. PROJE.'TO DE DECRETO 'tEGISLA.O Congresso Nac:nal decreta:
para cobrir· riEcO de vida. O que em quadrsgeslma quarta sessão, realizada'
TIVO N° 29, DE 1963
Adt. 1.Q E' incluida na relação des~
outros paises se faz é res~1u{rdar, p~-o. em Geneb<'a ti ·22 de junho. de HISO,
critiva a que se refere o artigo- 20
t-eger, ampla e efetivamente, o operá- e da Convenção para- revisão parcial
:NQ 23-A, de 1963, na Câmara)
da Ler no/ 2.975. de 27 de novemlJro
tio dos riEcos- que rondam sua ;3aúde das Convenções adotadas péla Con'
d·
li
M'neiros
fer~ncia Internacional do Trabalho
Aprova o Acõrao Básico de Co~ de 1956, a ro OVla que ga
I
e sua vida.
e~ suas trinta e dUM primeiras sesoperacão Técnica entre os Eslallos no Estado de Goiás a Coxim e fi, Cír
) ~Sr. Presidente, o' convênio assinado. soes, com o fim de Unificar as disUnidos do BrasU -e Israel, conclui- rumbá, no Estado de Mato Grosso.
ElU Uenebra desce a detalhes. quali- posições sôbre a aplicação das Condo em Reci/e, em 12 de março de .Art. 2Q Esta Lei entrará em vigor
fica e dOá' a tipologia daquelas radia ... venções peTo conselho de Adminís..
196'2.
,na data de sua publicação, revogadas
çbel::., realizando uma verdadeira peti~ tração da Repartição Internacional
as disposiçõe:I em contrário.
quLsa informativa e, par~indo dai, ofe- do Trabalho, adotada pela Conferén~
Q Congresso Nacional decreta:
rece aos governos SU_Qsc:rjrodes do con_ ela. em sUa quadr:\gêsima quinta ses.
d
Votação, em turno único, do
'Vento sugestão no sentido ai! serem são em Genebra a 26 de junho de' A.1~t. 19 .. FICa aprovado? tex,to , o
projeto de Lei da câmara n.9 37.
.'
1961'
. Acôrdo Bá:aco de C()operaçaQ Tecmca
de 1963 (n9 3,692·B. de 1961, na.
a.dotada.., me~lda.a eflcazes,no l'esgURl'..
.
I' entre os Estados Unidos do Brasil e
casa d.e origem). qUe autoriza o
do - como dIsse - da saude e da VI...
Art. 2°. f:s-te Decreto Legislatiyo Israel concluído em ReCIfe, em 12 de
poder Executivo a doar à Fundada dos trabalhadores.
eIl:tra.l~á em Vlgor na. da,'a de. SUa PU-j mar~ de 1962.
. ção Darcy Vargas, terreno de
• Aaora Sr. President~ quando olbllcaç.ao, revogadas ns dlSp{)';lçõeS em
I:t"~
t
. to L .'-' t·"
nnrescido de marin.h6, situado na.
;>'
. . '
contrarIo
Art. 2. Es e necle
e",1bla 1 o
........
Governo anunCla, éWás, q':lando o Go'"
entraní em vlgor na data de sua pu~
cidade do Rio de Janeiro, DiitaV?tação, em tudn~ único,
do, blicação. revogildas as dispO.sições em
do da Guanabara, tendo Perece ..
rvêrno há ~Ulto já an~n~lOu a !e.m~s~
&. dos l>l'oJ~tos de COdlgO de i)Jr~lto"
ProJeto de Decreto Lepislati'C.·O
cont.rário..
_
res nworáveis (ao projeto e à,
;tJúblico e Privado ao Congresso, m~
mero 21, de 19~i. Q1'ig:nário d[,)
_
'
• _
emenda de Plenário) sob nllmeros
ICluslve O projeto de Código de Tl'aba
Câmara dos Dep;rtaàos (!l9 167-A I'
' . V~taçao.
em tUrno. u11:lCO , ~~
'322 e 857, de 1963, dars Cemissões
eto
o
~o, devemos, na oport::.lllhlade da.
de- 1962 na Casa lle Origem) que!
pr 1
de Decreta Leq~lati~o n
de Constituição e Justiça. e de
:discussã-o daquela .impor~antj3s1ma
aprova. o texto !fq Acôrdo que ins-I
ml}"0 40, de 1M3, ongtnáno da.
Finanças.
matéria. tnlnsplantal' para "O futara
titui ú Centro Latino~Americano
Camara . dos Deputados. (nO 7-A,
,
~.
.
~
· lCódíoo do Trnbalho as medide..s' p'ro~
de Física, assinado pelo Brasil e
de 1963, na Cas-a C!e O:'l~em) que A dlScussao fOI encerra-Qa. em I de
tecicrJ.::otas do trabalho preVistas no
vários poi.ses, no Rio de Janeirp,.
apr(J1;a a Conven~!Jo unzca ~~;:Iagõsto de 19S3.
,
pacto. fi!mado e!?- Genebra e _SOb o
a 26 de ma;ço.?~ 1962,_ tendo
~~trpec~;tgs, ~~~oa~~ ::1, ten~ Em votação o pl'ojeto em escrutínio
vO
1
qual lllClde o p:oJeto de resoluça~ orol
Teceres ja rave s1 800 ns. a~9'1
do rp'':;e
e 1JjaVOráVeis sob nú- secr-eoo. sem prejuíao da. emenda.
em di<::cu.:são
.
82Q, 821 e 322. de 1.963, das CO?ntSceres
,
. "
.
s6es de cons-tituiÇ"âo e Justiça; de
meros 806 a SOS,.de, 1~963, das ~o:
O SR. EURICO REZENDE:
I E não devem0..s esperar, Sr. Pre.slEducação e Cultura; de Relações
missões d~ C~nRt't!HçaO e Justtç~,
pa:!avra !>ela
dente, o pdazo estabelecido no ConE:r:teríores e de Flnallças.
de' Relaf;oes Extenores e de Sou..
Sr. Presidente, peço a
_
de
ordem.
vémo, que é de 12 meses empós a sua
.. t'f
1 C
e s O qu la
A discussão foi encerrada. a. 3-0 de
.
_
Ira 1 lcaçao pe o ongr s o.
e ,- J·aneiro..
I
A àisCllSSão rOl encerrada- ~ 23 de
O Slt. PRESIDENTE:
mentamos é que, tendo êste convênio
!
'
sido aSf.ina~o em 22 de junho de W6Q,
Em votação o Projeia.
i ~anelro.
Tem a. pal:avra. V. Exv.
\ SÓ agora está senda ob)eto da nossaO Onnh
S
d
! Em votação o projete.
O SR. EURICO REZENDE:
I anàl1"" do nosso estudo e da nossa
s.;= .ores ena ores que o a,pro- J
"'
'delib;r~~ção Fala-se
tanto, Sr Pre- vam gueb:-am perman~.!L.... ~l]~o.s. l ~ $'&". Sene:4ores qUE!". o eAprovam, dor) _ senhor President-e, não en(Pausa) •. ~e.~4
~,q~ell-am pe~an~~r ~~ ~táo~.
contro. no Avulso, a emenda. anun·
Slctente, através das bantadas
tas nas duas Casas do Congrestú. E'll'l. EStá aprovado
.
Aprmoado.
clada por V. Ex'.
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SR, PRESIDENTE:

SR,

I'R~;S!DENTr;:

'Peço dêz.culp3.~ no J?lenál'io. Alnd:"
Diante c: t e()munica~ã\) ~-e 'bãD SI:
:;:cllar, no Avulso, a emenda, l'eci(aJ'~J há oradores imCrito.s COm dire1to 1.(l
!li matéria da Ordem do D~a, fi fil· uso da palavrti.
Cf: que se pl'Oce>"se sua inclll:são DOE
Tem a palaVl'tt o SI'. Ser.\\dor. Mil\.V'U '500,
E' a,. meSllw a situação dQ Item

gt1ej

ao

Coutv.

(Pausa. )

ordem do Dj3..
Nà() está. 'Present~.
Pàssa-.se ao it.em seguinte:
Tem a palavra o Sr. senador Eun
Di.scLI.,ssão, em tUl'no único, do CQ Rezende.
Re'ClU~nmenlo n\) 32, de 19t;34, pelo
O SR, EURICO REZENDE'
qual 05 Srs. .senadores Bezerm
Com
muito p:s.zer, faGo permuta <la
~eto\ Artur VirgiUo e Barro.') Cal"_
n.lbo s!)licitt.m transc~ição nQG minha. Inscrição com o nobre 5el1a~
Anais do e,zn.:' do d.e diSeurso pro~ dor V'a~con~'l.I):S ~bn-('s.
fetki,.) p~'lo S1", Presidente da
O SR. I'RESIPE:'<TE:
Republica na noite de 13 do COI''Lem a pe.1avra o llobl"e sen9t1O!
reme na Cido.d e do .Rio de Ja V!l..~conCelOs Tôr~e;;" por ci:sss.o {ia Senell'o.
i n116r EUrico Rezende.
O SR. EUtllCO REZE~DF::
O SU. VASCONCELOS 'fortnES:
S::nhOl' presidente, peço 6 p:11~\'l'a
{Não jOi revisto pelo oraa./Jn ., p.ela ordem.
::'~li.nor presidente, foi bem que o Sem;.dol' EuriOO ftvzende ti;:e3se tl.do
O SR, PRES[DENTE~
mai;" ês:se at(} de gentileza para. eonuTem. a palavra. o nobre Senl\Cor go, porqü:e trat.tttei de asSunto que
I)tico Rl.'zenàe,
in':~1'~sa nãe só ao meu E.stado como
ao Espirito SantQ: a cqt,lEtruçao ~Il
O SR. EURICO REZE~DE.:
u~ma. C_ Ro.'SaL cujas trabalhos ter::o
(pela ordem) (Sem revisiio do ora mieio nmanhã no Ulll.l1clp1o fllutll(lar> - Senhor pre.'ndence, nAo .,·eJI.,: nense de Bom' Jesus d~ I~a::apoa.rL\,
~equel' no A\'u.L~o, uma cõpla. do ãi.s- ClJm a pre,srllça do :presIdente da
-curso proferjdo. pelo Senhor Pl'e.5.1_ aepúbH{.'B; do C:::roverntldor do meu
dente da. R;epubUca. como Que pOssa Estada, Sr. Bads-er Silveira, e do ao
orient.<1r a discussão. E' "Uma propo· .err..,ador do EspirHf.l sa.nto, 8r. La·sição e parece-tne irrecusivel a ex:is~ cerda AO"·',1.r.
tência. de uma cópia.
E'.ta cÕincidência, muito agradáyel
mim, prova qUe o Sr. tE~;IC(j
o <;R, f'RESIDENTE - Os texto" para
a~zencte compreendeu que. nes ~ 1:M~
de dO<:Unl'CI1tos a serem tro.nscritob 'an.te
eu tinha que faz.er aI conlU
.nOS A.nais do SenadQ não são publi
cad.os em avulSO, exatamente porque ~caea.J., em tace dos cou)promiSJ.GS
a. t\\\b1ic'i\~ão dê1~ ltnDliCa, efetlva~ que >t~nho de. em 5eguida, reti!~r-m;
mente. n~ transcrição, de lnodo QlK u.ê';."'e 'tk~.nâ.r\o -para.. u.~e. reun1aQ jr!
do meu partIdo.
,
Os 51'S. Senadores têm qUe .,e valer .Bflncad:l
O Sr Eurico Rezende _ pe1'~lte
do conhecimento qUe pOSsuam. de
document-os apresehtfl.d{'l:' parti "tr:lm:- um ~pal'te, V. 'Ex~?
C SR, V N2,caNCELOS TORRES
crição, no caso o discurso do Senb.Ol
_ pois não.
.
Presidente da República.
(.{l.

I

O $r. EU1"lcO IJ,ezelLde - NO~OE; Es_
O S,R, ElTRICO REZENDE _ Na, tados estão un:'d<is n~sse feliz E!pISV
quero abs(}Iutam~nt~. "polf!ll1íz~r C{1.1\ rUo da coincidência a que V. Ex~ se
a MeS$, mas é um requerim~rH<), t.ra refere e tamb-ém pelas lJarr9-nCl1~ gto~

ta-se de uma prüpo.slçào, No esca.lo- riosas. da Rio ltabu?o.~n.a.
a SR. v ASCONCELaS TõRRRS
regün~ntal é a mesma cOlE~
qUe Frojeto de Lei, projeto de .R .;-so- E;.x.ato Um Estado irmão do outro,
Jução, pois O avulso é qUe dá conhe~ e;;,ue· t~ré. red~nção ecOl.)ómíca, atTa~
c.iJuemo, ao plenárío, da rnat.é!'if;'l. em vês da construção da Usir;a oe ~.osa.~'
onde a Eletrobrás investira 11m bilhão
àlSCU3São e votação.
<le -cruzeirc3 nos anos de 1~t)4. n~, para.
Neste caso, peço adia-mel1to ria dis- \ml.a produçáo .de energí-H eIetnca da
cussão e votação da ma.téria, parti
de 120,000 k.w.
que eu pOSStl ter o ma li gOsto de um on"""
V. Ex* bem sabe que o s:n do Es:
~l1tat() com o discurso ão· Sr. Pre piy~ o santo e o nQrte: flum.ln~ns.e ha
sidente da RepübIíca.
mUito agual'davarn tal .ínfcilJtlVt1.. A
ng\âo ecou9JUicá pràtlC.amente e fl
O SR, PRESIDENTE:

lla.mento

Os Srs. Senadores que aprovam

requerimento do adiamento
c:ussão, queÜ'alJ1 -permanecer

dos.

.

t:>
dR di~·
,"f'nta~

«(ousa,)
Está aprovaQo.
A matéria sai <ia. Ordem do D~6.
Na.da. ma1s hawmdo que tra+·Il!',
convoco ú...o;; 8r8. Senadores para \lma
s~ssful extra.Ol'dinárja às 21 hOTM de
. hoje, com a Ordem do Dia (i'Ue VOu
anuncw.r.
O 'SR. V,\SCONCELOS TORRES:

senhO!! presidente, p.eço a pala...... a
pela ora.~m,
O SR. PRESIDENTE:
Tem a palavra. pela Qr-dem, ().

~

nhor Senador Vasconcelos Tôrres,
O SR, V.4SCONCELOS TORRES:
_ Como está para
(:ncer1"ar~se a. ~e.s:,ão e como estou in.s(pela orttem)

-nrlt(J, consulta.ri9. V. ba. se me

dena.

(Seção 11)
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po~

ser concedida a pa.hl\'Ta, neste

tlstllnte, para. "\ll11A veouena co.ntuni_itO,

mps.ma.
(Lelldo:)

_ "Na zona norte dO ~t?,d?
do Rio, o consumo "per caplta e
de l(}O kw .. h<lra par habitEt·nte~ano,
índice dos I}>Zis bai:ltru> do pais.
O consumo no EStado tia Guana'"
bara é .sete vêzes major e em São
?'~'U\.~. d<e.'L "'<jê~" A USINA
DE: ROSAL, cUJo Contrato de

cons~

trução é MsiJ1ado pelo presidente
. da RelnibIic&j Df. João Gou1ar.t,
é [t Obra pr~oritá;'ia. do plano D~ ...

retor de EletrWw.ção do Oovêr-

no :aadger Silveira. S!la Tealí~ação
visa atender .o. sêd.e de e.nergu~, 00
nol'te do Estado e ron:lgir o dese-

qu1.lib'I'io de crescImento entre O
.sul e o norte fluminense.
Quem a idealizou foi o saudoso
Governador !lob~rto Sih'elre, que
pla·:p.ejou O aproveitamento do po",:
teucieJ energético do Vale do lta~
bl1poana., não apenas para superar .as deftci.êndas no abasteci ...
menta como também pa.ra criar n~
<:OD-dlçoes n~~ssárii\s ao atendl~
menta das oo:ndil:;õe-s de progresso
da importanu, e rit-a, região. flu-

minense.

555

):!::JC

Atualmente Ois munidpio5 eJl~'
Ciuad1'Qdcs no extremo-norte d-o
Estado atravessam uma crise energética, gerada principalmente peja
fa.lta de previsão e de oontinuidaàe adminístrativa, O município·
de Campos, por exemplo, cOnta
com 315 nul habitantes e apenas
21 mil consumidores residenCiai$.
A região norte,
<JUtro lado, é
abastecida pLr apenas 42 tnil kw,
enquanto Q ~ul fluminense produz
9·12 mil ltw, dos quais apenas 180
mll atendem à popu;ação lot:al.
Esto de.slgualdade será elin1ina.da no Qov'êrno Badger Silveira,

Dlinl'Dse. pars gerar ·mais 210 mil
Kw. Além de outros o.bl'as, a Se ...
ctet.,ria. de l!:ntrgia. yern ultiman ...
,do provjdéncia.~ par.a que t1. Ele-

PROGRESSO
.Ar:; aóotar .. aS providências para
a c~n.3trução da. Usina de 1(O.5aJ,
o Govêrno Badger 'Silvetra - cagltava de trazel· a est,a rica zona
numlnens~;
a a'·avanca mestra
para a' sUa redenção: energia farta. e ti- bom. preço, A U"sína, CUJas
obr~s civis agOl';,t começam, pio~

1 --- Ctiação d13. "centrals Elêtdcas Fl'ttntinenE<:;S S.A, ". socú'.:-d.:-'de qne unlficará tôdas as em-

por

. dUZll'á 100 mil kw . •

IMEDIATO

Inàepend?llte desta obra e vi~
sando o atendImento urgente das
necessidades do norte do Estaóo,
o Govêr1)n <Hspende:á CJ$ 2
blll1ões com os se-rvlços de i.mel"ligllç§o dos sistemas C13EliJ-1{io
Light e :hiac[.uu, o qUe perrtüthít
suprimentos energéticos ao .flor te
dQ Est:à.(1), na.:> é}lQcas de (\rise,
Além di;sto, já em agõ;;to th~ HJv:5,
estará funcjonando a Usina Tér~

mica Roberto Silveü·,a (Campos)
produzindo 30 mil kw.

OBRA OIVIL
E' a, seguinte a relação daS
ôbras civis a. serem l'6'alliz.,ada..s,
pelo programa de construção da
Usma:
1 - Instalação· do C6nreiro.
2 - Ense1::adeir9.s e desvjOõ CU~nte a construção.
3 - Barragem de gravidade all~

viana.

4 - Tune1 de allrnenooção f:
conduto forçado,
5 - Tunel de ~e..<;So à tl.'1.in8,
6 - Usina e local dos transformadores,
? - Ca..'1lara de eqlillíbrlo.
a _ Tune1 de d~scarga,
9 .- Estaçã<l de distribuição,
10 lt -

R-odovia de aeesso,
Residencia.s e urbal1ba-

ÇÕes,

12 13 14 -

Oe.sapro;priações.

?'io)et\Js etc.
Imprevistos.

Observação: Cu.sto previSto de.<; ..

ta obra cr$ 11.064.000.000,00 (on..

Ze bilhões e se.':>Senta e quatro ml..
lhões de cruzeiros). Orçamento

feito em março de 1963.
1 ~ }\ "Centrais ElétrlcM Flu.

m.tnenses'· foi i-deallzada. p~oI1ne
.jada. e est-ruturada 1:10 primeiro
MO do Gov~rno Bltdger Si1ve:ira,
ComeçD? a funcionar no d.ta. 10
de janell'o.e já está ~Q.rn.s.nda1\tk.
'S. polftica, energétJcâ do Estado
ôo Rio. ~travé.s de plrulejamcnto
globais de obras .
2 - Nos últimos 20 anos foram
instalados aórnente 3Q mil kw no

,Estado do Wo, Por falt. de planej~-me!lto.

a, el:'Iel'gia gerada no

tem~m fluminense vl..vJ:la. selJ.do
de.svIlHm para fJ, GUanabara·, pro~

movenào a fuga. de capitaIs e de
operários espedaUzados e provo~
c.ando fi. estagnsção do parque industrial fluminense.
3,- O Govêrno 13adger Silveira
dará aos fltuminenses m~ 20 mi2
kw, através da tJsirla- Térmica de
C~}l\Y.>: ma'ls 100 mn da Usina
Hidrelétri~a de .Ross.l~ e pa.rtit:;ipa

Ativamente da ação da CHEVAP
na c.onstrução c1e uma Vst.na RidrelMrJca (de t'unllJ no sul flu-

trobrás abasteça o E.stado do Rio
com energia da Usina de FUl'n3s e
pare" a interligação dos :sistemas
CBBE-Llght-Norte do Estado do
R.io.

UM ANO DE REALIZAçõES

Entre outras obras e s:rrÍços
realizados durante o primeiro hno
do Govêrno Badger Silveira, no
campo energêtico, enccntl'am-se as
seguintes:

píê:s~s

existentes. no B&tatlo, para,.
realizar obrru; de ·vulto e derlü'().~e uma pkmificaçâ-o glebal. Seu
capital inicial é de Cr$ 5 bílhões.
2 - Assl~mindo o contrõl,o. das
sel'Viços energéticos de C3.ChOeircls
de ~\1aC3Cl.! - em fa"e de colap~Q
- a Secretarja de Energ;\l l1H'eS_
tiu, em um an.o. ce!'ca de Cr$ :WQ
rni1hbes, no. mUl1i('ipio, tl'!pl:C311do
o seu suprin1ento el1E'rgétlcrJ e t110~
dernizando o .sisLema d~ iJt;mjJ1a~
ção,
3 -

As obras d~ mor:tRgem· d.l.

{Jstnl\- 'Ierrn:ca Robe: to

tu:\ 2,. ,1

(C3nHlOS) tOl:am reJ.n.c:<1da.s e f~ ...

t.arào concluídas em agó.sto d-a
1965', produzjndo m1l1S 30 mil klv
para o norte do Estado l'e ...·íão
até ~gol'"a abastecida com' ap;rm.s
~'l \'í).)\

kw.

4 -- Em Cabo .Frio. lU) Bairro
d.e sáo Cristóvão, foi [;ons_l"uida a
réde de distribuição de' enej"o·i:)
fato que triplícou o númel'o de be~
lleficiados ~los 'serviços de hlZ e
fôrça no muni,clp:a, 1'am\:len:r o
.sist enla, de jluminação publ~ca fOi
madeJ.'nizado, As Ql)ras CU,;otara!h
cêrca de Ct·S "1a tm!hõe.s.
5 - Em Pádua e M;J'8CemG. O:
Govêrno efetivou e. compra da
maiOrIa das aÇões da Compa.nb;a.
de Fôrça e Luz NOl"te Flum,11en.se
--pondo tim ao.'; co~tanws COlapsO;
no aót~stecímentf.) e estado de ('O!)~
vulsão social, com a V&ried:J..de <te

obl"as e .serviços' ali executados,
6 - Para. ~U1Yet'3:r a· "-nt:ga. cri ..
fie energética do nortç do Estado
- que foi agravada no período
19.63~l96"1 pela prolDng'J.du esWI ...
gero O Govêrno flurn.nE'11.$e
vem rea.1ízando obras de VU:tC1,
Assim, está pre.ste.s li 00 inicial' a
interligação do sistema. local C:JlU
os da .,Light e CBEE, que p':Tlnl~
tirão reforçOS de enBl"gitl em épJ-

de cr1...~. ReinidQu a mOntagem da. tIsinQ 'fénnica e está.
oonst:t'u.1ndo a U.si.l1a de Ro:-aJ,
além de obras c<unp1rmentares,
como a extensão de 135 km de
linhas -de tral1SntlS'~ão, wbestaClt

ções etc.

7 - Modernizando a ilulbinüçVo
publica, a Seel'etari:J. de Ener?p.
tl15:talou lãmpadas a vapor de
meréúrio em Magé \200 lâmpa ..
das). Friburgo (na pra~a prind"
paI), Arílruama, Cabo Fr.o (pra ..
<;a principal), l\5jrBc.::ma e Ff.dull
(no centro dM duas cidadesJ, T~ ..
re5ópolis e Rio BOh~to.
8 - Em Aro.l'uarua, foi con,tJ l1f~
da a. supestação de São V!Cente
de PauloJ com nOva rêde de (];strlbuição de energ~a, Também
foram in1ciadBs a.s obr~s da réde
de distribuiçã.o da Prllia Sê-C11 , impOl"mnt-z zona salineire.. e pou.o
de atração turLst:ca.
• 9 - Em NUerói, 16 l"U:F do t,r.l!' ..
TO de São Franósco e outt<1 do

ba.irro Vital Brasil.g;l:'tJ'1r:llfl ilum.inação. Pela ação 03. S0cretal"ia

-

--
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;.iQ,s ú].tim~ .t~mpDs, ~Ufi?~O

cheo-amos a esta infrn.ÇãD gn\cipa.1~e,
v~rificamos, em tôda parte, a purallsação das construções. 'Nào há
mais uma cidade no Brasil .e~ q~e
se con...~rue a não ser aquel ..s,l1.ue
têm recurEc.5 e oon.s!,:.:õem sua propl'ia
casa, para ·sua fa~lha:
Aqui em ~rasilip., cld~e nov'a." a
lniciat·iva prIvada dev.e!la C01G.bvI.ar
com o GC"Vêrnc>, No entant.o, ningu~m
.se preocupa coro isso. Ao cootrálio,
lamentàvelmen te, o res';1ltn;do de.. negócios em todo o Brasil .e tr.a.~~or~
m.a-do em moeda est:an~elraU ou ~'
p'egado em outwj"d ~v~s rsmtoen_n • o·
Nunc em ca...~s l'eS enmolS
a
acon~cia. há a.rms" quando p-equenas
casas eram c.or..ftTUldas e alugada.s a
t b lhadores
operarl05 e ra a. ! -. b jxado recentsse d-ecreto que 01 ,13.
1 li! a
~men:e vai agrava,r ~nd:er~.rri.()s as
sItuaçao em.. ~Od;O o pa 1 . ivc nqui em
suas cons-equenc as, nc us
Brasília. E inútil pensar, que 'Os. po..
dêres públiCOs, que o G?vêrno pOde
'Iero~vtt () probl~ma ~ablta~~p'ode
O Sr. JOsé Guunnar ajudaT. ATíLIO FO~"'TANA _ Pc...
O SR.
trlb·
mas nul'ca
derá ajuÇl.ar. con
Ull',
aises:ro
re.s~lver. Nem(1: m~snltO n~~o~ver
Clalbc:ias oo:.ti~~~m(lue na. própria
~ l~m~Xiste um grande deficit de
h ~ ões. Há pouco, patricios noo ..
a
d
O pOrto de SnntClS, fi ..
SOB, _c ~a~arO ~ es no sentido de qUA
zMa~os eb'a._n:eftos das apartamel1tos
~ormem pessOas da fdmília. porque
n§..o existem acomodações para toOdos.
S b mos t.ambém que em muitos
's a edemocráticos ea<p:italtatas êss(.
Pp~b~a. não existe. como ê
caso
-d Un'dos
d~ ~ta
GUiómard _ Existe,
como ~ãO?
O SR ATILIO FONTANA - NOS
Estados ·Unido,:; que ex1ste são casas
construídas.hà dnqüenta. ou ~m .~mos..
. pa.rt\, as quais, portanto. é d1lfíClI en..

ê.ss;

i?

J;sé

Março
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S57
.
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novas, ::;ãQ pt'(}cur(\(lB.S, em detrlmento
rl8.s~ antiga:.s. que, não, po.ssuelll,in.sta~
laçoes oontortáv~'.1.s, E o 911e. saoernc.s.
segulldf) publicflc;oe~ qne tIvemos opor~
t'11ü{i:s.de qe ler a1ndn l·~enteme...Jte.
&~!:s ca$a.~ t:ó ccn..'iego..em tntere~a·
o sr,_ Aur !Ci .. ~~n~.;;
ld~,!; (,nl alugi-1Cls I.~ p:,~ços bastante
populaça o em lln ."
~
mód:cos, bmsum,te b'J.;x~<:.
.
O SR, ATíLIO FONTANA -:-- Eb . O Sr. J0Ee GJ:iontard - Noo ~ía.
vem há muItos anOs, cn:;:;(:~ndo, ri].- tios Un~d(y, at-é (.-...; ;YHl.{.QS part--,cu]a~
pl&.;111ent~, E a dificuldade _ e es.c.-:.~= rt.'> f'mp! estam dinheho para con.~t~u::;.e'" de re,;j,déllCla$ não era. t.uo grana--:: ção de cas:Ís. Não -é prt!ciso mu:tIl

o SR. ATILIO FONTANA - Muito
grato pelo aparte de V. Ex.~. ~eve~se
concluir, 'Porém, que o. .ex.p?-n.~>M d~moO'ráfica nO Erad nao e oSltun--;aO
l"€cente.
I
él" V
Dobl'Otl :::..

GuZ;nto
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.. _;:.:_~_-..;.;::,:,;,::;;;,.,;~

~.a:

o

conttar interessados, 1nqu l1noa. As

..

de

ser vív:-da. Infelizmente, porém, I do Quadro (la' Secretaria -do Sena.do
com a assinatura dê~e decreto, }>elo Federal, tendo Parecer sob n9 2 de
Sr. Presidente da República, não ..será 1964. da C{)missão Diretora favol'á ..
~l1~ontrada a 8Dlnção, não edaremos veI Com a~ emenda que Of,,:)l'EC€!.
contrlbujndo pa·r:.t R grandeza do Pai,;,
que t,odas desejamos; e.sia:.rentos, i&'>O PROJETO DE RESO.LUÇAO N\' a
sim, criel!do u:na sH.ml<:;ja inStt.::JrnDE 1964
t.áveL
.' .
,
_.
_',
Di~cussão. em turno úui~:), do Prl)~ta.mo3 aC~l~t,~nd~.~ par:~lls~çao UO~ jeto de Re801uç~o n9 5, de 1964, de
negÓCIC&, ~~ lru.:c aw.~a ~t1,:ad~. Es- autoria da C(lm.~~:2ão Diretora que no~a.mos _,'e'lf~canC\o ~?e, mClt1.<;\Ve, .as meia. E:dit-l.l Bala.ssini p.'ll'a o ca~'go
~Ondjço:;s .,da:;" empl,e:s.s est-ata..s P~Q~ de. Diretora, PIrl, do Quftd:'() dp~ Se.
cel,s"s:. ba.sta CJ.UC o intl!r~ss.d(l. tenha ran.l a cad ... d.3, apu'>..:;elltando defte/i:>. ctet-aria do Senado F'e-tteral
c,::tpacldaoe para pagar o fmn.n('~f:.mf>n~ e-no:nI1E:.
.
to. Quando U!re-mcs algum(l ~);sa puO Sr. José Guio1n((td - E .1&0 e,s..: PROJETO DE LEI DA CAMAlJ.'\.
r:ecid:1 aquJ? Qual o banco varticu:al' tão· construmd.o.
:
N? 38, DE 1963
que ..eria capa0(';' dade para fazer' neO SR. ATiLIO FO~A~A -:- Nãc
o-óclos cle~a ordem?
estão oomtru'ntio, diz mu~to bêm
Dhcuss:1.o, em turno único, do P!'J=' O S.R. ATíLro FON,!,ANA -:- A .fnV, Ex!), Quando O fazem, deixn~n fi jeto de Lei da Càmam n\l :18, de lf<{)3
flarRo fa;>; com que nao ma.l:>' e~l.S~a obra pela metade. como esta C{'orren~ ,n'} 2,704 B·61 na Casa de origelJj)
intere~e em manter d.epÓ$:tos na? do COi.11 alguns Institutos, A.:;,s:im, não que regula as atlvida6es dos reprt.'ií7'·.~
apenas nas bancos mas até nas (,&l~ encontral'eDlo.!' a solução.
tal:tt>,s cO!nEt"Ciai,s a.utônomos ~/'nr:o
X$I.S econômicas, Daí IX)!: que nào exis~
Esperamos que Q Sr. ?l'e::.1dente. dft Pa:'e!:!;TBS .sob n.s, 473, 479 e 825, (e
te fl1zili<\ade de financiamento, mE't .. Rspliblica, considerando o prOblema. 196:1, das Ccruiflfões: (;OttstitULCl.Lo e
mo com a inflação de 5,oa 6-')', ao tome as pr'3vidênd2.s n-ece~á!ja.s. Ju.'di('a fn\'oráv!"'l ao sub.::titc:ti";;o da
mês, a que tanto tem at;ngido .n des- para que po.!~aJl1os ter dw.s meibores C~mi.:,s[o de Legi.::>b~..io S~::::'a.l (!<Hl1 ~s
valor·zação, pois no ·ano p~,:::sf:ldo f~ em no.s~a Pátri.a, dia:.; .de tranc;ii!1i~r.. rnlC~fiC3<:'5.eS- q;ue :'.p.r(sent~l. ;Em~~rl1.
de 8:>% para doze m-e.ses - 11[\ médm de para o povo b!"f'-.S!le 1'0. t1l!ul~a SUbstltut~\ia)' L€g:s1al"!âo So,.ial "I>'a
.'
'1qt a.
mê-::
' e ; paZ ' s)
,
_
'
.. ' ,~.
- , ~,~,
SUt~~i~ ~m' bàn~o' (n' ~aJxtl econômi- o 111:.
ma,
ap;ora<,<'Io, nos te!'mcs do sub-_ +..itu:,\yu
c • .-v.de em....resta, dinhe:ro a 8, 10' O SR, }'RESIDEN'TE:
qUe apresent1; e Ec:momw, p::ir, (;1':)1',)r-".t-'
\'r:~,lo, nos t?l'mo~ õ.,y F.ubr:;tltl'!:lvO úa
ou 12% 0;0 ano.: o qtle dá}<I?por ('en~
Nada mais havendo que tr::ttar, V0U Com::'f'ão de L'33"i5lação Social.
to ao me~? Nao.hâ pcs~ibl1idade,
encerrar a seEsao,. D-es1gno, paI.1 fi
O Sr, José Gu!onwrd - Quer dizer sessão extraordluaria de hoje, à?- 2J
PROJET0 DE LEI DO SEN.l:.PO
que, enquanto nao se ferolrer o pr.a..\ l10ms a seguh.te
N\I 14, DE 1~63
b1ema. da inflação. não .se reoolv-er6.
'
n"enhum outro no Brasil!
ORDEM DO DH
D~CLIS:=ão. cm ~cguntlo turno, (' o
O SR, ATíLIO FOn"'TANA _ Re~
I'INAL - PROjETO JF Projeto de Lei de Senn,ào nO 1. d{
soiver~se-ão com providêD:cia.s que ~,. REDAÇAO
DECRETO
LEGISLATIVO ...~~ 30. 19:6X. de autor1a LI!. SL Senado!· \1:.
tIDml-em a in'ciativa priv3da e corrlvaldo L:ma, que altera a. denqnlna~
DE 1963
J!lu.'ll os erro.s que, abé agora, se têm
çac. do cargo i501'1.10, de llfl.::vinl.'>t'I,o
no>ravMo.
Discussão, em tUl'no único, da re- efrtlvc. do ,Quadro i'~nna.}';r,te do
::!Um dê1e.s é justamente ês.~e e. que daçãO' final (oferecida pela Comissão 1-ilhisterio das RI:: "dfl"e.' Ext.c:';Ij"e. r;e
nQS estamos ;'eferindo, êrrD que é até de Redação em seu Parecer 09 4, de ":VUn'l't:cs l'ma A!Guntos J!conôml,..,~"
mesmo ilegal, porque co~tra-riaT ~ 1~1 1904) do projet.o t!f; Decreto L ~gls·a (projeto aprol'ndC' pm prJm,'-lra" (t:s~
que o CongresSo votou. e, o proP;lo tivo n 9 36, de J 9tl3 'n\l 13~·A. de 1St;:; cumo com emen,J-i; t.endo P!n'I.'(';
Sr. Presidente da Rcpubl1ca saneiO- na Câmt1.ra doo Deput.ados q'J.e d·p.ro~ nl' 5, de 1964, da Ct'll_'1:'~ú,(' d\:' R:.• tl,~~
nO"l.
Vã o t,e-xto da ConvençjÍ!o SÔbl'C a Tro .. çi'lo COuj a redflcão do vencldo.
Prooed-endo de.'iSa, forma, náo e.st.a.. ca Internacional de Publica.ções, adoE!tá encerrt\dn ;" S~""'S-1.f).
remos, de forma ~lguma> corrigindo- t.ado. pela Conferência Geral da OrEllcf'! r ra-se a sessã.o d.s 17 ltOri!s
os erros Que oo:r:tnlJuem paft\ ,,0 ,~u~ ganização das Nnç6es Unido..-:- para f
e 3'0 minutos.
mento da lnrla.çao. EstaremOê', lliZO EducaçãP, a Ciência e a Cultnra, rea.-s1nt, agr,nvando.-o.s.
Uzada -em PariS, de 4 de n-ovemnrr
F.s3a. a. razãD de e.st.armo.s na ~·l... a 5 de dezembro de 19~8.
búna, tom esta Lnguagem de homem
A
da 4' Sessão, da '1ª Sesdo interior. Mas é que observamos, PROJETO DE RESOLUÇAO N9 41,
são Le~islativa. da 5· Leqis'
acomp~hamos o ass~to e Çl.esejam~s
DE 1963
.
latura (a;;traoruin2ria). reaencontrar as vel'dadell"!lS soluçõe.':i, poloS
I\'.sc:.J..Ssão, em turno único, do ~!',,)-urg-e 6atamo8 dessa, sltua-c;.§,o: .
. jeto d Re~oll1ção n9 41 de 1963 de
lizado
17 de mar~o tie
O Brasil tem tôdas as possit)lU~~e~ autori: d~ Oomi.~<:~{) Diretoru. .qu.~
1964,
será
pUiJliG2.da em suo
d~jaàas pro'a se t.ornar urna t'na~- exonera., a pedido Antônio C(!r'o~ el.a
nQaçao,tp'ctósP::....a deIÇfÔ~:{)d~O~1~ ldigUIl Nogueira, A\LxiUnr LegislatIvo PL H.l
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COMISSõES PEHMANENTES
ACRIClIL TURA (7 Membros) ,
T'fqUH'eS

En,pl.o

p,Su

Suplentes
1 . Attilio Fontana

P;:.1J

2:

P!irt'OQ:;

Harl"l~

FINANÇAS (15 Membros)
TItulares
Vie(,orm,) 1"I'Cll'e
LOb'âo Cia Silveira
Slgetredo Pacneco
Wilson Gonçalves
Lt~te Neto

V Cf' PresIdente)

JOSe

lq'>Jl\:ilIl~v

Pedro LudoVICO

Nel_~ull l'l'ldCUúl.D q,l!enCladoJ
Dl.%: Hu.t t{ü<:,ado

e'-l.B
pCI'l:!.

2:

Rnu. U1Uljerl
Lapt'." dfl casta

Pi.'/:)

::I.

LJU8
~Il }1\

!. Daniel Krieger·
2. João Agrípmo

Allton-u lJarloo

(Em

1 Aarão Stemorucn
Vago
Vago

Arg, de

de orle mbro de 19631

O. AuxilIar Leglslatlvu, PL-9, Jose Ney PaSF.os Dantad.

Se~,'e~tlf
b'~ ull-6>-~

Quartas·tel"~

as !o I.HJ horas.

l>;ota. vaga li ?t'Ct;IQenCla.

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (11 m,embros)
T,Hllarcs

Parl;lÇloa

Jeffer~0n oe AgUiar
:Ruy Ci.l.l'neU'u
Lobull tia Silyeira.
WIlson G"nçalve,s

P:::ijJ
P6JJ

Po:iU

'l/1!,;e~Presldentet

Plb
?T13

2 SilVIO PértcJe.s
3 EdmUndo LeVl
I Alonw Armas
2 Daniel K.neger

p"r«

AHJYs;u o. Cu,va.!ho
EuncQ ttezetllle
MIllon Campl's {p:-esldente

Menezes Pln1entel

5 Heribaldo Vle1ra
I. I\rg , l<'lguelIea~

.P~1,..

U1>N

UUN
UDN

a,

·1VJ<.\rmhQ

P.'::iD
P'f~

GUld\}

Mond:n

-

BurlO!.

t{~zende

PS.iJ

,,,

I

Aarão Stelnbrueb

PTB

:1

Antôruo JucA.
l<lp.. ela Costa

1

Rel1Ul0e.i

Secl'etá.rJo~

P5U
P:;D
PTS
P1.'B
PTU
UDN
UDN

Aux11iar Legislativo.
l'êrças-t"eJ.rWi AS 16.00

R.P"lInlÓt,.::i

TlttJ.Jares

WaUredo Ourgel
Pessoa ae Queiroz
Amaury SIlva I licencIado)

PSD
E'TB

PTB

JefferSOn de Agu1U'
Sigeíreào Pacheco
Sebastião Archer
Josapnat MarUlho
Oscar Pa&'=iOB
Bezerra Neto
MeJO Braga
1. ,)t-6~ Cànd!do
.-"
2. Zaearlas de Assumpo.
P1P10. Cid Brugger.
noras.

~et:.o

·d. Lobão da SUvelra
'i . E.'ugêmo Bafros
4 Júlio Leite
1 Aurélio Vmnna

2 Pessoa de QueIroz
3 AntOnio Juca
·1 Lope.s da CQsta
:I . Zacatias de A!SumpçAo

'I

. paD
P"dlJ
pore
p 1'8
OD.N
P'tB

Suplen~

1. Sigetredo pacheco
:.! Ltlte 'Neto
:to t\~gemjro de FiQ'uelredQ
~ A ~non de Melo

5 Júlio Leite
1 Joà.ci AgripIno
O'D~
2. Lopes da Cost&
Au..'CIUar legIslativo PL-9. J Ney Passos Dant...

Padre CBJazans

Suplente.

Partido)
P81)

Rosado
t

PSD
~Pres.)

Vice.. Prel.)

!'TS

UDN

Lobão da Silveira
2 . JOSé .Feliclano

L Herio_ldo Vle)ra
1. João Agtlpino

UON
2, Posaphat Marinho
secretária: OfiCIal Legislativo. PL~8. Sarab Abra.hão4
ReunIões: I'rças .. te1ras às 16,00' hOras.

JúHo Leite

TItulares
Partwos
supJentlll
Benedicto VaUadarea
PSD
1 Menezes PilIlentel
FiliDto Muller
PilO
2 Ruy Carneiro
Jefferson de Aguia..r (Pres.)
1'80 3 José GUlomard
Aario St.etnbrucb
.
PSD
4 VtctQrino Freire
Pessoa d. QueirOz tVlce·Pr...J PIS
1, Argemiro de Figuelre4GI
2 Antolo Justo
Vivaldo Lima
J Vago
O.scar Passos
AntôniO Carlos
\. Daniel Krleger
2, Eurtco Rezende
José Ca.ndido
tmN
3. Joll.o Agrlpln.
tmN
Padre cal ••alU
4, Mem de Sá
A.r1I011 de Melo
I1D~
SecretórJO: OfIcIal Legislativo, PL'6, J, 'B" Ca.stejon Branco.
Il=r.euniões: QUintaa·fe1traa às 15.00 horas.

EJ

SUplOllteo

1 Benedicto Valladat.,
2 Slgefredo l'l\Checo
-.-;
1. Vag.

...

Vago
I. Adolpho Franco
UON
Antonio CarlOS
2 MIlton campos
Pedro Calazans <Vlce·Pres,) UON
3' I'.J'JIOD d. Melo
UDN
Mem de Sã
Secretána: Oflela1 Legislativo. PL.'l. Vera de AlvarenQ:& Ma.rra ..
Reunié':s: Quarta~felras às 13,00 hD.ras •

•

aDI\:
UON
UON

Sut:l1emes
1. Leite

RELAçõES EXTERIORES (11 Membros)

1
2.
3.
4
1
:)
3

P.\l'tlOo.s

PSD

Mariz

Dlx~Hult

EDUCAÇAO E CULTURA (7 Membros)
Menezes plmentel lPrea.)

Eurlco Rezende
João Agripino

part\.4osl

Seba;:stiiio Archer

Suplentes

Pattl;lQS

PSD
PSL>

,

Lnl

Mek;o

l,do!phu er:anco

I

2
3

IM
2

POLiCONO DAS S~CAS (7 Membros I

WalfredQ Ourgel

ECONOMIA (9 Membros)
T:tuJares

EurIco Rezende
Antónfo carlos

Titulares

f:leribaldo Vieira

QULDtasteíras"'. 10 noras.

FillOto MuHer (Presidente)
Eugmo l:S~r;us
AtLIUO t''uotana
Jose Ü'.Homard
Jose €rOOlrlo I Vice·Pres )
NelSon MacUl<ln Illcenclado}
Júlio LeI te
AdotphO Franco
Lopes da Costa

f licenciado)
2 Lmo de ~t.Q1
3 Amaury Uva
'licenciado,
4 Aurélte Vianll~
-5 AntOmo Juca

REDAÇÃO (5 M~mbros)

2. Zicaria6 de AssumpçAo

UON

1. Nelson Maculan

Reuniões' QUIDtas-telraa.às 16.00 horas.

OflcJaJ Legls1atlpo. fJL-3, JUileta. Ribe1r odO$ Sa.llbOt.

SeerCl á: ,a

:?SD
I?'SD

Secre(;A~~111.

1 Filint.o MuUer
2 EugêniO Barros

UDN

PSD
PSD

PTL
P'rB

suplentes

PSD

PTB

OL>~

VJvaJdo Uma lPres)

D~narte

.

PartlllUE,
P~l.>

UU!'

S, Pedro LudoYlCO

Pal'tlQo.s

Wilson Conçalves
Ruy CarneIrQ jPres.~
Dix-Huit Rosano
Herlbaldo VieuB.
JOSé Câ nd.do
!l.urého Via·na fVlce~Pret.)

DISTRITO FEOERA'L (7 Membros)

peCl,ru l.UdUV1CC (V1ce-Yres.
Lano ae Matos !P:-esldente) .
Oscar PtLSSOS
Dlx -H u 1t t-tusndo
Dm!lrte M!lnz

PTB
"TI>
LlDN

aaul Giuberti

..

Dr. Evandro Mendes VIanna. OiretorGeral.

..

Pessoa de QueIroz
JOse EnTIll'lo
Damel Kl'icger (Vice-Pres.)
Dinarte Manz
[rineu Boanhausen

Titulares

Qua.na ·lelras à.s 10 noras.

f'1~\,~a.res

PTB

EugênIO Barros
3 Menezes Pimentel
4 AttillO i'~ontana

Secretana: Oficlal Legislativo. PL~'1. V-e:-t'l de Alvarenga Malra,
Reuniões; QUlnt~6.. fe1rBe às 16.<JO rora-5.

PTB

Menezes Pimentel

PTB
PTS

Amaury Silva j licenCiado)
HeribaIdo Vieira

João AgdJplno

P:,J.)

~€C;'eta",o:

a.1~Un!Dl·'::'.

tPl'es,)

Titulares

t-'.t'"" ,
CU:"\;

VascutlceiOf, 1 urres

f.<~lguelredo

Carntll"O I Vlce- pres.)
Melo Brail' Ruy
WaUl'edo GurgeJ.
Jose GUlomard

Du'ehlra

AdalberJ.ll tiena
CatLete. PmhelrO
. J')<l·lll.~al Parente

P6D

PSD

Sub5tnu:~OO

LE?ISLAÇAO SOCIAL (9 Membros)

Auro Mvuta Andrade
Pre.s; PtiD
Cartlllu i.'\.)~Uelpa Oa Gama
~1'.tS
Rw t-',iltnelra
UDN
G,lOeal..

1'::;1)

Suplentes
1 Jose Guioma:-d

UU!;
Milton Campos
'PL
Mem de Sá.
1 AloyS10 de Cal'va:ho
subStItutos
SeC:'etáI 1(,: Auxiliar' Legfslatit'o. PL-ID. L'ld Brugger.
RClmlÔ(S; Quartas--ferras a..s 10.00 horas.

Secretà;;!;. OtlctaJ Leg!Slar,lvo, PL-8. Ronaldo Ferrelra l?ias.,
Hl'tJn15~: Quartas-feIras as 16.00 noras.
fltulares

PôO

Lopes Ou COsta

2 Leite Neto
3 Benedlt.o valladares
4 Aarâo Stembruch.

.?SD

Jo::,aptHH Maml1'lo
Amauq ~H;VI;\. ~ UcellCladQJ
Bezerrl:l. Neto
AnUI vlrgtllO

_ Suplentes
l:

PôD

Bezerra Net.o
Dlx-Huit Rosado

"

1<1

Parndos

,TltuJ""

'SAOOE (5 Membros)
ParMo's

Suplentet

! Pedro LudOvlco
m>
\ a,1. Waufredo
Eugênio Bar!''''
, Slgelredo pacheco
E'\:jj)
Gur&ol
1. Ant<lnlo JUCâ
DIx-HUlt Rosado 'Vloe-Prel.1 PTB
Lopes a. Costa U'resldentel ODN
1. Dlnarte Martz
, M1~U81 COuto
PaI'
L Raul Glubertl
SeoretârJ<>:
AUXlI!a.
LegislatIvo
PL-IO,
Eduardo Rui Sarb_,
,.,

ReunI OS: Qulntlll·telr. . . . 15,00 no'....

ai:.l.;:1I
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DIAHIU DO (;ONGRESSO NACIONAL

Quarta-feira 1 S

Dhor

SEGURANÇA NACIONAL (7 Membros)

PIA0. Àlexandre Marques de
horas.

Suplentes

Victorino Freire
Benedlcto Valladare~
PSD
Sil vestre Péricle.s f pre.s. )
Edro undo Levi
Pl'B
Antbnlo Jucá
Nelson Maculan Gicenciado) PfB
1. Dins.rte Mariz
UDN
Antônio Carlos
2. Lopes Costa
IPadre Calazans
UDN
1. Me lllde Sá.
Al-JyslO de Carvalho
PI..
I
Dec:-etáno: Auxiliar LegislaU':o, PL-9, J. Ney .Passos uanoos.
Reuniões: Quartas.-felras às 16,00 boras.

T<:tANSPORTES, COMUNICAÇÕES
Titulares

PartlQOs

osé Fellclano (?res

PSD

Arcl1er
ezerra Neto

~·eba.stlão

\....

SuPlentes
1.
2
1.
2.
1.

p..jl)

E OBRAS PúBLICAS
,

...

sUbSt.nutos

Jettel'son de AgUIar
.F11mt<:l MuJjer

Silvestre Pencles
Miguel Cou to
Zacarlas de Assumpção
secretá.f'O: Oflcial LegiSlativo, PL~S Alexandre Píaender.
Reuniões: Quartas-fel:-as às 16.00 horas.

1'''1
Lino de Matos
PfB
meu Bornhausen iV\Ce-.t'l"t!S.) u.i.JN

COMISSõES ESPEClAIS
) . Para Revisão do Projeto quel WiLson Gonçalves - PSO.
Arthur Vu'gll,O - PTB.
define e regula a PROTE- Eamundo Levl - P'l'ti.
AdOlpho r'ranco _ UDN.
çÃO AO DIREITO DO AUEUl'ico Raende cVicePres1dente)
TOR
UDN.

,,'
.~.un·og.d. até 15 de dezemere. é.e
90::1 em vU'tul1e do Requenmen:(J nu_
ero/93-62, ap'ovadu em 12 tie 00-

:eooo:,o de 1962.

Membl.·os

Mbu-I H)

-.--

E) Para efetuar o fevantamen-;

:MlIton Campos -

ULJ~.

UD~.

Vasconce,os rorres _ P'lB
Eümunoa LeV1 _ P'I'B.
Aloysio de Oarvalho - PL.

) P;:ra estudar a situação da

Crie.da por iniciativa da Câma;(;

I

criada em virtude do RequeI1::nento n'" 665-63, dó S1'. senadvf .-()sé
Ern'llfjO, aprovado na sessão de Ul Cle
setembro de 1963,
Designada em 19 de setembro ele

Wil.'wn Gonçalves - PSD.
Leite Neto _ PSD.
SlgetJ'edo Pacheco _ PSO,
Argemiro de F\guelredo _ PTB.
Edmundo Levi _ PTB,
Ado!pho f'l'anco _ UDN.
João Agripluo - UDN.
Aurélio Vianna _ PSB
Josílpbat Mannho __ Sem !eg:w.:ia

I

1963.

pro:-rogaóa em virtude do ~equerImemo n~ 1.159·63. do 5r, SCQ.i,10(
Milton Campos. ap,rovado na se~àc
Deputados:
de 10 de dezembro de' 1963.
Gustavo capanema (PresldenteJ
~embros \9) Partldo.s
PSD
Jose Pelícl9no _ PSD.
Aaerbal Jurema - P5lJ.
Attlho FOntana - PSD.
Laerte Vle.J'a - UUN IS11b~t!:ujdl.
pelo'
eputadO Arna.~do N')guel ai,
EUgêniO Barros - I?SD.
JOSé Ermlrlo ,Relator) - t'T3,
BeIH}]" DIas - U D.:\'.
Bezerra N et-o _ PTB.
Doutej de Andrade - PTB.
Mdo Braga _ PTB.
Arnaldo Cerdeira _ pSr>.
Juarez rát'ora _ flue.
Lopes da COSIa - UDN.
MIlton (Jampos
(p~esldente,
EwaJdo Pinto _ MTa"
UUN.
JÚlIO LeJte (ViCePr.)

-

PR.,

COMISSõES ESI'ECIAI~~
PAHA O ESTUDO DE

secl'etá.no:
AuxiUar
Leg:LSali,lvo
PL·]O Aies.andre Marques de Al.'JU{}uerque Mello.

PIWJF.TOS IJE El\li'~N
DAS A CONSTlTUICÃü

I

- ate 15 de dezembro de 1962 01>:('
Requen!Ilenlo OO!.! 61 a~t, em. H 'Clt
dezembl'o de 1961.
- até 15 de dezembro de 19d3

Reque~imento

n'" 561-63, do Sr. Senador Jefter·

àe

A.ttih.o Fontana. -

Slgefn~oo

PSD

Pachec:) _

..... JO'5~ Elm\l10 -

PSD.

P'TÉ.

179'6~,

zembro de 1982,

-

apr

em

:,)PIO

12. Ot.

até 15 de dezemtJrc dE' 1964 C'rJo

Requenmento 1 13B 63. apr. em 16
dezembro de 1963. ~

~lt

Complet.ada em 29 de outut.:·c de

; 1962. 15 de malO de 1963 e 23 de arJ.'u
oe 1963,

I

M

b

6

Irineu Bornhausen _ UDN.
J.
em ros !: ) - Partld~
José Fel!ciano _ (Vlce-Pr.)
Julio LeIte - PRo
Jefferson de AgulD.r - PSLJ.
PSD.
Auxiliar
Le~js1;'l.tJvo. Lobão üll' S,lvell'a 123 oe d::ml CO
SecretàrlO:
José Ermlrlo - Relato:- - PTB.
PL--1D, Alexandre M. de A . .M.e!1o. I lD.3::l) _ PoSD.
AdolPhJ F'roflco - aDN.
Ruv CarneIro ~ PSD
Auréll0 Vianna --..:; PSD.
Benedlcw vaJ.aaal"~·, - P:3D.
Secretâria: 'Oficial
Legislath'O, a)
Para o estudo da situação Wilson uunçaJves !~3 ae av~.l de
PL-3, Julieta Ribel1'o doo. santos.

Criada em virtude do RequeMmen· D) Para estudo das causas que

on de Agu:a.r. n-provado em 14

Projeto de Emenda à Constituição n9 4/61

TRANSPORTES
MARíTI- (Qt'"E DISPõE S()HRR ,rE:'·(,LllE~ ..
da INFLACÃO E DA POLlTl-'
TOS DO~ l\lAGIS'l'lC\UOS)
CA TRIBUTARIA E CAI\':BIAL(
MOS E FERROVIARIOS
Eleit'a
em 27 de junho C/e 1961
SôaRE AS EMPR~SAS PRI- Cn.da em v!rtude do Reqtiú:rnen'VAOAS
to n 9 752-63, do Sr. Senador Ju~e
Prorrogada:

CP.SA DA MOEDA.
:J

Para o estudo das Mensa.
gens do Poder Executivo re··
ferenfes à REFORMA ADMINISTRATIVA
.

to da PRODUÇÃO MINERALI'dOO Deputadas aprovada peJO $enadc
DO PAiS e estudar os meios em 1.12.19\33.
capazes de possibUitar a
Mem.bros US) Pal'tidof
. "
. /....
Senadores:
d
SUl.: in ustna lzaçao

Josaphat Marinho -

Membros 15) - partidOS .
Attilio Fontana - Prestdeote
PSD: ..

PSD
PSD.

partido.s
PSD.

_

Carneiro - PSD.
Ant-ônjo Jucâ ..... PTB.
Padre Calazans - UDN,
~
Josaphat Marinho _ S;legenda.

nÚ-1

GJb2rto MarInho Menezes Punentel HerilJaldo Vlelra -

(5)

~uy

.
Cumpl€tada.
4- de janeIro de
Ermlrlo, aprovado na sessão de 13 Je
983, COm a deSignação aos Senn..>res
Cl'tada em virtude do Requerime-n .. novembro de 1963.
;ena<10res
'ilasconcelo.s rorres
e to n" 53! -63, do Sr. Senador Gouvee.
Designada. em 13 de novem.bro óe
;amutlpo LevJ.
Vjei~a, a.PI·ovado na .sessão de 2 de' 1963.
.
Prorrogada até 15 de dezembro de agôsto de 1963.
I PtO"rroO'ada até 15 de dezembro de
964 em.lJlrtud.e. do aequerunent()'
Deslgnada em 8 de agõsto de 1963 .. 1964, el~ virtude ao ReQuerlmel1to
ero 1 198-63, do Sr. Senaaor Me:ne.
,n9 1 162.63 do Sr. Senador Júli(,
es pnnentel. aprov3no em 15 Je de·, Prorrogada em virl'Udt; do Req~'eJ·J·1 Leite, aprovado em 10 de dezemo:o
emorO de 1963.
- menta no) 1.!61. de 1963 do Seulltrr de 1962,
...~nador AttIIJQ
F'<.lflt.ana. aprovaJo
Membros r7) - Partidos
Membros (5) - par"tidos
em 10 de dezembro de 1963.

em

do Sr. SenadOr Ant60-

JC5e Feliclano -

ReuniOes: 5~.s feirae às 16 horas.
S/legenda.
SeCretltrlo:
Of~cial
Legl$'.:It.lVO,
.J
4.&J~ 6~ dlJ.
Sr.' Senador !l,ill um
Jamp06, flprovado em 20 de jape.iro PL-õ, J . .8. Castejon Branco.
/)
'e 19';\1
t'ara
estudar
a
situação
dos
C)
Para
o
estudo
dos
efeitos
F)
-'<.'::..';1I<10a em 22 de nOvml:)ro de
Criada em firtude do Requeriment.o

1.158~63.

bro de 1963.

querque Mello. ~
Reuniões: 2\1s e· 4{ls letras às 14

1.
2.
1.
2.

P~D

Leite Neto IVlce·Pres.)
sigefredo Pacheco

pacheco: mero

559

dezembro ce Dia Jucá.. aprovado em 10 de jczem.

Membrcs (5) _ PartidOS
\
1- . . Jo.sé Feliciano _
PSD.
Slgetredo Pacheco (VicePr.)
PSP.
JOSé Ermlrio (presidente) _ pT.8.
LOpes da Costa - UDN.
Aurélio Vol3nn3 f Relator) _ PSD.
SecretárIo: Auxi1H~.r
Legistativo.

SERViÇO PÚBLICO CIVIL (7 Me;nbros)
PattidOs

Slgefredo

1963.

Suplente.
Titulares
Partidos
1. Ruy Ca,rnelfo
José Gwomard
PSD
2. AttUio Fontana
Vlctorino Freire
P:::;D
1. Dix_Huit ROSad<.
Oscar p~sos
p'rB
2. Vago
Silvestre- 1?érlcles {Vlce·res,) PTB
1. AdoJpho Franco
IrlDeu Boanha.usen
UDN
2. Eu!'lCO Rezende
Zarcaias de Asswnpção lPl'es.) Ut>S
1.- MigUel Couto
Raul Giuberti
. PSP
secretárlO': Oficjal Legislativo, PL.. 8. Alexandre Pfaender.
Reuniões: Quintas·feiras ~s 17,00 boras.

Titulares

S.enadoT

aprovado em 15 de

Março de 1964

dificultam .a PRODUÇÃO
AGRO PECUARIA e suas re-

-

.

gósto de 1"963. Designada em 28 d.e
,
percusso'es negativas na exgô,sto de 1963,
Prorrogada até 14 de março de 1964~ ... ~tção
90 dais ) em virtude do Requenmen·
) número 1 160-63, do Sr. Senador
Crladl1 em virtude do Reqt;lerimPD.
etlerson de Aguiar aprovado .em '10 to nQ 569-63 do Sr. Senador José
e aezembro de 1963.
Ermlrlo. aprovada na sessão de 20 de
agõsto de 1 9 6 3 '
.
M~lllbros 17) Partidos
Designada em 22 de agOsto de 19')3.
Jef1€J'scn de Aguia..r (Pl'eS,de:ate
Pro:'l'ogada por 1 a.no. em vutu1e
SD.
do RequerImento n9 1.197-63 do 8r-

;

do CENTRO TÉCNICO DE 19~~n~1 ~~~ger _ uu".
AERONAUTICA E DA ESCOLoPes d" Costa '29 oe Jutul):o 1.
LA' DE ENGENHAI~IA DE' 1002' - UUN
I Milton Campos 'VlCe-PrwÜ."re)
-UTICA DE
AERON A
1
S JO~l Herzbaldo VIeira - tJlJ~.
SÉ DO CAMPOS
\ RUI PalmeIra - UDN.

i,

SIlVestre Péncles (23 de 8'JflJ !,
CrIada em vlrtude do R.eqUerlmfn-1 W6:J t
to n Q 76fHi3. do 8r, Senado:, i'a;1~e
Be7erTa Neto '23 ele abril de lOr:3)
Calazan6. aprovad~ na sessão de 13 1 - P'J'B
de nQ\fembrO de 1963.

Deslcrnada.m 13 de novembro cl"e

I
I

Afon,<;ç Celso - P'fB.
NogUeira d.a Gama - PTB,
Barros ca.~valho - PTB

1963 <:>
"
Aloysio de Carvalho
Prorrogada até 15 de dezembr() Qe - PL.
1964 em virtude do Requerimento Ou~ Mero de Sá - PL,

tPreShtente)

.

\ ' I

560
J)

Quarta-feira 1 a

DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL

=-

(Seção 11)

Março de 1964

de Emenda à cans-I - até 15 de dezembro de 1964, polo 1 Menezes Pimentel - PSD,
Projeto de Emenda à Cons- .L) Projeto
, • _ . o
..
!l.eq. 1.143-63, aprovado em !O de
Milton Oampo. - UDN.
tituição n9 7/61
tltUlçr.o n· 9/61
dezembro de 1963.
Heribaldo Vieira Vlee-Preslde",~

rQUE lUODIFICA O 3,EGI:\a~ DE
Completada ~m 29 de outul')ro (le ODN
DAS ~DAS)
23 de abril de 1963 .e 22 rle ju~
EUriCO Rezende (23 de aôri ld~
.. lho de 1963.
1963) - Relator - lIDN.
Eleita em 20 de novembro de 1961.
Membros _ Partidos
. SilveGtre Péricles (23 de abro do
t963) - Presidente _ PTB.
Prorrogada:
Jefferson de A~1ar _ PSp,
Nogúeira ela Gama - pTB.
- até- 15 de dezembro de 1962 peJO
Bar;-os -Carvalho - P'l'B
Requenmento 605-61 ap:ovado em 'H
Wilson Gonça1vea ,23 de abril de
Aloysio de Carvalho _ PI..
de dezembro de' 2961;
lBb3) .- PSD.
Luio de Matos - PTN.
_ até 15 de dezembro de 1963 pelo
Ruy Cal'nell"O - PSD.
. João Agripino (23 de -abril de Uj(3)
Requerimento- 78.2-62 aprovado e'll 12
Lobâo da Silveira - PSD,
._ UDN. ~
de de~embro de 1962;
GUIdo Mondin (29 de ,-,utu'Jrc de' Damel Klieger _ UDN.
Eleita em 4 de outubr ode 1961.
- ate .15 de de.zembro de 1964, relo lSo'll - PSD,
Prorrogada:
. Requenment{) 1 141-63 .aprova.do em
MIlton Campos - UDN.
- até 15 de dezembro de 1962 pelc lU de dezembro de 1963.
Iierlba.lc!ti VieIra - UDN.
Q) P oJ'€·to de Emenda à Cons.
Requerimento 307-61, 8pr. em 14 ae
Membros n6) _ Partidos
Lopes da COsta - UDN.
r
del;e>mbro de 1961;
Jefferson de AgUlar t23 ele abrll
João Agrlpino 123 ele abril de 1963) \
tituição n Ç 3/62 .
- até 15 de dezembro de ]95.3 nelO 'de 1963) - PSD.
- UDN
U OP.:(ZA O TRIBUNAL SUPE
Req ] 139-63, npr. em 10 d.e aezetnMenezes Pimentel _ PSD.
EUf1cO Rezende (23 de aJ>ril <ie
IA T "'
, _
i.
bro de 1963.
Fillnto MuJler ~ PSlJ
W631 lIDN.
/' RIOR ELEITORA", A ,Fl":AR DA
.ele
t
I)
d
Sllvestre
pél'iclelj
(23
de
abril
de
TA
P~I~A
ti
REALlZ~ÇAO
D{
OompJctau,a em 29
ou u rCr e
GUJdo Mondm 129 de outu!J.rc de 1963)' _ PTB.
.
I'I~ERlSCI'[O,
PREVISTO
N.'
·1962 e 24 de ab-~ll de U)!i2,
1962} - PSD.
Nogueira da Gama _ PTB.
EVeNDA CONSTITUCIONAL N
Membros (16) - Partidos
.Ruy Carnell'O 123 de n~rU de 13d3
Barros carvalho _ pTB.
4 _ ATO ADICIONAL).
Menezes
Plmentel
- 23?SIJ.
- 'Dalllel
PSD, Kneger (Relat.or) - OUN,
Aloysio de Carvalho. _ PL.
EleIta em 10 de Julho de 1932.,
1
O·
n
-,
e
de
b
l'l
de
"
\ ,d SOD
o ço:>o.JV S I
tl· r
Ml!!l.leJ COUI-o _ PSP.
1965) - Presidente - PSD.
EUl'ICO Rezende
123 Ue aoru de
cattete Pinbell'(.! 123 de abrU de j prol'ogaçâo:
Lt:bão da Silveira - PSD.
. 19~fl~ UÜ~~PoS" _ UDN,
!963>. - PTN.
ate 15 de dezembro. de 1963 reli
R.uy carneiro \23 de abrO. de 19ú5J
Reque"Ulleato 787-62.' aprovado ,""'"
Heribaldo Vieua ':"'" UDN.
..... J.
8D
- OUldo
P . Mondin I .. de outubro de
C
de
dezembro
de
1992.
RUI PalmeIra -lIDN,'
O) Prol'eto de Emenda à ons Amaury SIlva. - 23 de abr.i.l de
- ate 15 de dezembro de 1964 paz.
19~rI';; P~~~ende (23 de 'abrU de 1963' _ PTB.
tituição n 9 1/62
ReqUerimento 1.146,·uprovudo .", I.
.
Barros Carva1l:1o _ PTB,
' de dezenlOfO de 1963.
19~~a'1l1-el gfj"~;,, .. _ ()DN
A:-gem~ro de F'lgue1recto _ P'I'B.
{OBRlGATORIEDADE DE CONCUR- J Completada em 23 de abrU d
~
~ o~
.
d
3
80 ~ARA I!llVES1'lDURA EM 1963
Milton Caillp~s
lVlC:e·Pre.s1c{eOloe)
Be:terra Neto '23' de abrIl e 196
CA.RGO INICIAL, DE CARREIRA
.
Membros _ Partidos
.- lIDN.
- PTB.
E PROIBIÇÃO. IIE l<031EAÇoIlS
Jefferson de ,AgulQr _ PS.
He.-loaldo Víenra _ ODN.
A10VSio de Carvalho - PL".
INl't:RINAS.,
Lopes da COSta _ UDN.
LlllO' de Matos - PN.
WilSOn Gonçalves <23 de O!ll'll d
Silvestre PN'lcle$ .,._ ••.. ) _ ~
Elelta ern 10 de malo cte 1962.
1963) - PSD,
Prorrogada.:
Vivaldo Lima - P T B . ,
Ruy. Carne1ro - PSD
Amaury Silva '24 de abril de '963)
Pro,'eto de Emenda à Cons- - até 1, de dezom"'o de 1962, ?fIO
Lobá,O da SilveIra - PSD.
_ PTB
. . _
tl 10/61
Req '185-62 aprovada em .12 de deMenezes P1mentel - PSD.
Va ....a do Senador Ptntc FelTel.ra
tltUlgaQ n,
zenlbf!) de 1962.
Leite Neto /23 de g.brU de 1968J
('2~ de abn! de 1&63) - . Rela~or
IAPUCAÇt\O OAS COTAS DE .L,\I--' ._ a.té 15 ele dezemb.r9 de 1963 pele PSD.
.
MlIton Campos - lIDN,
P'J'I'!
POSTUS, DK~TINADAS aos MV~ R.eq. L'144-63, aprovado em 10 de deHeribaldo
Vietra
.Ul:'>N,
Al0YS10 de Cal'valho - flt.,.
NICIPIOS).
zcmbro de 1963,
Joâo Agripino t23 de abril de 1963
Lmo de Mattos - f1TN.
Eh~ILa em 2B ele dezembro de 1932.
oOU1pletada em 23 de aorU de 19e3.
_ UDN.
PrurosJ.da:
Eurico _-Rezende
(23 de aor1i d
Membros - ~fU"waÓS
- ate 15 de dezembrc de 1963 pelo
Jeflersotl ele Agutar - PSD.
1963) __ UDN.
K) Projeto de Emenda à Cons·
Req '1S3-6:i .uprova.d.<.I em 12 oe OtlDaniel Krleger _ UDN.
Wil&)ll u-onçalve.s 123 tle a.btU de
tituição "ç 8 .. 61
Ilscubro .de 1962.'
.
1963' - pSD.
Silvestre Pérlele., 123 de abril d
t<uy . Carneu'c - PS.
1963) _ PTB.
IS()l3RE CXO~ER"~'''O, POR PRO- até 15 de dezeUlbro de 1964 peja
S'O:-:iTA UO SENl\lJO DE vagl-~ tteq. 1 142-63 aprovado em 10 de ou..
Nogueira da Gama _ PTB.
Menezes .punentel - PSD.
Ul<.: ·,U1SSt'l.O OWl.O;UÁl'lCA OI!:
MlltoD campos - UDN.
BarrOs Carvalho - PTB.
tuOro OI 1963.
CA.!'ÁfI:,l{. PZnll1..\NEN1·E)~
Heribaldo Viena, - UDN.
Mem de Sá - PL.
Completadà em 30 de março de
EUriCO. Rezende t23 de ab!11 de
Aarão Ste.mbrucb _ MTR..
. EleJtn em':; de outubro. de 1961.
J962, 29 de outubro de IS6!:! e a de 1~63) - IJ1)N.
1
Pr'unogaaa:
abril de rOO3
.
_ ate' J.. de dezembro de 19&2.. O~IO
João Agnplno <23 de abr\! de le63 I R) Projeto de Emenda à Com
Meml>:-os 116> - Partidos
Reque:lmeOtu fiU8·61, apl'ovadc em 14
Jetters.vn de Agular _ PSD.
Vlce-PreslClente - UDN,
t·t 'çã n9 5/62
Daniel K.rleger _ ODN.
I UI O
di: juneuo de H161;
Wilson GonçaJves 123 de abrJ.l de
- Bt.ê l~ de JaneIro de 1963. pe-lCl 10631 - !'SO,
,Silvestre
Pérl.l..
(23
de
abril
de
(IIISI'óE
sOnRE A EN'fREGi\ AO
ReQuel'uuenw 181-6:'. apruvado 1I:n l~
1963) _ PTB.
tliUNIClPIOS DE 30% DA ARRI
Ruy (;aroerro _ PSD.
de dezembru .de 1962;
OAII,WAO
1I0S ESTADOS QDA~
Looáo aa suveira - PSD.
- at.e lo de oe..:eml.lro de 1964, pelO
Nogueira da Gama _ PTB.
DO EXCEDER AS' RENDAS M{
Owdo
Mondin
t29
de
outuoro
de
Requérlmento 1 I4n·ti~ apl'OvaC1o em
Barro.s Carva1b.o - PTB,·
NICIPAIS) ,
1962) - PSD.
10'de oezembro de HI63
Aloysto de Canalho - PL.
Eleita
em 13 de setembro de led2
GompJecnda . em 30 de ma.r'ço de
AurélIo
Vianna J23 ele abr11 de
Mllton Campos - OUN.
191)2. Zg de· QutubrQ de 1962, 2':1 de
1963) - aelBtor - PSB.
Prorrogada:
Heritl,ldo Vieira - UDN.
abril de 1963. •
LOpes da COSta - lIDN.
_ até 15 dê dezell'lbro de 1953' peJ!
João Agrtpmo, l23 de abol de 19&3)
Memorae !lth - Partldos
Requerunento nY L 147-63 aprovad
P)
Projeto
de
Emenda
à
COl1S- OPN.
~SlJ
Me!~czes pimentel em 12 de dezembro de 1962;
tituição n9 2/62
Ruy Carne)r" -23 ele a1;):1.1 de 1.9'13'
_ até 16 ete d.ezembro de 1964 ",elJ
Etmco Rezencte 123 de abril c:.e
- !:'res:dente _ PSD.
Requerllnenw 1.1.47 -6 3aprovQ..do ~
19531 - UDN,
<INSTITUI
NOVA
DISCRlMINAÇAO
Ulob.u da Sll\'eita - PSD.
Silva,lre peJ'lcJe.s .CU! de abr1l de
IIE RENIIAS UI .',\\'OR DOS 10 dE dezembrCl de 1963.
Jet"terson ele Agu1al ~23 cte '1l'Jrll de Hl631 _ PTB,
Oompleta. em 23 de ebrfi de llIlI1I
MUNICIPlO&) .
19f.iJI - ?SD
M.emDr06 ..; partJàQS
Guido Monelin 129 de outub!"c de
oNgueus da oàma - nB.
EleIta em 23 de maio de 1963.
JetrerSOD de Aguiar, - PSD.
1952) _ PSU.
Barros Carvall'o - PTB.
prorrogação:
.
Ruy Carnero - PSD.
D3me~ Eü:eger _ UDN. .
Josaphat Marinho 123 de abril de
~ até 16 de dezembro de ]963 Delo , wbão da SlverB - PSD.
Eurico
RNende 123 de abrll de W63) _ S leg.
Requerlmento '186-62. aprovado
12
Wilson GonçaJ,\'es t23 de Bbr1l (
19631 _ OUN.
\ AlOYSIO de Carvalho - PL.
de dezembro de 1962;
19B:::} -' PSD.
MIlton Campos -. UDN.
Llno je Matos - P'l'N,
'
- até 15 de dezembro de 1964 ')1'10
Leite Neto 123 4 631 - E'SD.
Heriba!do Vteirs j Vice· Pr~SI"''''.:ll",e}
Menezes Plmentel Requertmento 1.145·63 aprovado em
Preslóent.o
lO de dezembro de. 1963.
. Milton campos - UDN.
<>a' CostQ -. UDN.
N) . Projeto d:7menda
Herlbrudo Vieira - DDN.
OOmpleta-da em 23 de aorU de
Vacra ao Senad()r
PioW
(i'e-"'etra
. • ,..'
100aphat Marinho '23 4 63) 1963.
f23 de a'onl ae 1962 _ Helat..ot· tJtUlçao nC? 11/61
VIce-presidente - UDN.
Oanle; Kt1eger _ ODN,
PTB
ICRl.'\ÇAO OE NOVOS'
Membros - Partídos
Bezerra Neto 123 de ilbrH de 19E.~)
,
'!
Jefferson de Aguiar - P6D.
Vaga. do SenhOl Pinto Ferretra.,
.,... PTB
MUNly PIOS'.
Wilson G<mçaJ'Ves 123 de ai)-tJ de
EurIco Rezende 123.463) - UD~
Amaury Silve '23 àe a.bri] de '&63)
EleltÀ!m 28 de marf.'O: de 19lj',L ,1963\ - PSD.
(26.4.63) ..;. I'TB .
. - PTB
Prort'og,H:i~o:
[ RUy Carnf'tro - ?SD
Noguefl'a da Gama. - PTB.
(QUE IIISPõE SõBRE AS MATeR!AS DA COMPETil:NCIA pnl\'A·
TIV" DO SENADO, 'INCLUINDO
AS DE PROPOR !l EXONERAÇAO
DOS CHEFES DE ftUSSliO DIPLOMATIOA
PERniANENTE
E
APROVAR O ESTil.BEI.ECIMENTO I) ROMPIMENTO E O REATAfiIENTO DE RELAÇõES 01PI,Ol\lATIOAS COM P.USES ESTRANGEIROS) .

11962

OI.sC~'P'llNilÇAO

I

1

I

1- _

I

IM)

I

•

ém

~'Cons-

-J;;:,;;'

Vivaldo Lima _ pT13.
• AI(':ys1o de- Carvalho -

UnQ 'de Matoo -

P'l'N.

1

PL.

-

1J.t~ J!)

de Cle',:t>rn'bl'() 1(>

tteq ;94 62 H.l1ruvado
zembrc de 1962.
.

l-n

196~

:) ... 1(!

12 1e ~-

Lobãf' Otl f:.illvP1ta -

PSD

Le!tf' N-eto' 123 de abní tie L9d3)
_. PSD.

I

Barr03 Carvalho _

PTB .

Mero de S4 _ PL.
M\g'.ol couto \23,4.63), -

I/'Sl

IY)

Edmundo Lo.I -

Projeto da Emenda à Censtituiçiío n Ç 6/63

PTB

.) . Projeto de Emenda à ConstituiÇão n Y 6/62

6Uveatre Pér1cles .,.. PTB

\UMEN'fA PARA QUA'fRO o NllMEUO
DE
REPRESEN'lANTES

MUtOD campos UDN
Daniel Kricger - UON
Josaphst - Marinh<,) - Sem Legen<h

'DISPõE SOBRE O IMPOSTO DE

AIoysio de Carvajho -

Designada em 31 5 63
Josaphat Marinbo - Relator
Legenda.
PrOt'rogada até 15 12 64 pêlo Re· Sêm
AmeUo Vianna - PTD
querlmento número 1 154-63, apr;(I.
Júl10 Leite ~ PR
vado em 10 12.63

~~f~lr~e~:n%~g~~~e:~3;- ~DN

DOS ESTADOS E 00 UlsnUTO

HDERAL NO SENADOl,
€.:t~Ha

V) Projeto de Emenda à Constituição n9 2/63

em 13 9 62

Pror;og:lda:

-

PL

\'ENDAS E

ArgemÍro - Figue1redo _ PTB
Melo Braga - P'l13
E!uric<. Rezende /23.4 6$' - UDN

Aloysio de Carvalbo -. UPN .

CONSIGNAÇú~s

Afomo ArillOs -

/

Membros -

9,te 15.12 63 pelO Requerimento

UDN

.

-

partJdos

CO~USSõES
Je!f..:!t'SOn de .~gu;ar _- FSD
_ 11lé 15 1264 pejo ,Requenment<;
.Designaoos em 234.63
PARLAMENTARES DE
RUy Carnalfo - PSD
HíH13, aprovado em 16 12 6::.1.
ProrroaJ.cla; .
.
LoOào da Silveira - PSD
\
COUlp:et.ada em 23 4.63,
_ ate~ lb 12 64 pejo Requerimento
WilSOIl GonçaJl,'e,s PSU
M~lle'les Pi.mentel . .:. .
PSD
CRIADAS DE .k,)RDO COM 6
LVlembros _ PartJdos
!t.lÕ'1-63. apro ...·Sdo em 10 12.63.
.
Membro.s - Part.ídQs
ART. 53 ()~ ('ONSTITUIÇAO E
Lelt.e Ne~o - PSD
Jefferson de AguIar - PSD
A.maury Sjlv- R _ PTB
O AR'!'. 149. AUNI': J\ A, no RE ..
Ruy Ca1:nejro _ PSD
_'
Jefferson de AguIar - PSD
Gll\lEN'l'O lNTEflNO.
Bezerra Net1) - PTB
Looào da Silveira _ Relator
Ruy Carneiro - preSidente - PSD
'"
Vaga do senador Humberto
3D
Lobád da Silveira - PSD
Neder - PTB
1~) Para apUl'ar a aquisição,
WilsOU
Gonçalves
(23" 4 63)
Wilson GOnçalves - PSD'
Argem1ro de. Figueiredo
PTll
pelo Govêrno Federal, dos
3D
...
Menezes Pimentel - PSD
EurIco Rezende - ODN
Menezes Pimentel _ PSD
Heribaldo Vieira: _. VICe·,PresJden ..
acêrvos de concessionárias.
Mil ton Campos _ ODN
Milton Campos -UDN
te - PSD
_ I'TB
Dao'íel Krleger _ UDN
de s.'rviços públicos e a
l-Ierlb-aldo Vielr(i ~ lJDN'
Amaury S1!va
AloyS10 de Carvalho - PL
Josaphat Marinho _ {23 4 63)
Bezerra Neto - E"rB
importação de chapas dI>
Jl%apl1at
Marlnho
-:Se
mLeg~nda
ON
,.... Vag:l de Senador PIn:o Feraço para a Cia SiderúrDarueJ Krieger _ ODN
reira. _ PTB
ElU'ico Rezende _ (23.4 63> _ Vi~
Si~vestre Péricles' P'rB
Z) Projeto de Emenda à Consgica Nacional.
.1
~Pre..;idente _ ODN
A.rtur Vng\ho - P'1'N
tituição
119 6/63
Criada peja ReSOlUção número I t.
, Vuga do Senador Pinto Ferreira
EuriCO Rezende 123 4 631 - ODN
de 1963. assiruda pelo- Senhor Ne.:on
3 4 63, _ Presidente _ I?TB
Milton campos - Relator - UON
(INEJ.. EGIBILIDADE)
Maculan
e mais 28 SentlOres Ser,a"
Nogueirtl dI! G>lma _ PTB
João Agriplno - ODN
_
dores (apresen!.üa~l· em ~-O de mtn_ de
Jm;aphat Marinho - Sem LegeD~al Designada em 2 10.63
Barro5' CarvaLho _. PTB
.
Mem de Sé. - PL
Aloysio de Carvalho - PL
Prorrogado até 15 12.64. oelo Re~ 1963).
Designao·a em 31 de '11nlo de HHi3
Júlio Leite (234..63) - PR
•
-•
querllnent-o número 1.155·63. a!;)rova.
- prazo ..:.. 120 d:a.s. ate!:!8 QE: ~e"
I W) Projeto de Emenda a Cons- <io· em 10 12 63.
tembro de 1963,
'j
) . Projeto de Emenda à Constituicão n Ç 3/63
Membro, -:' ParUdos
•
Jefferson de AguIar - PSO
prorrogada:
q 7 6
tituiçao n ! 2
,DISPõE SõBRE A AmIINISTRARuy Oarnelro - PSD
_ Por mat,s 120 dias em virtude
'EVOGA A EMENDA CONSTITU-' ÇAO DO DISTRITO FEDERAL E
Wflson GOnçalves - PSD
da aprovação do Requerlmento nú ..
CION.U N' 4. QUE INSTITUIU O
,UAT€RIA
D.\
COMPETeNCIA
José Fellc","o - PSD
mero 656-63 ao Senhor spna.::lol JoãO
SISTEMA
PARLAIUEN'IAR ~OE
PRIVATIVA DO SENADO).
(!.
walfredo Gur-ge! - PSD
AgripIno, Ofl sessão de 18 de se e,m"
bro de 1963 .21 horflSJ,
GOVIl"RNO E O ART. 61 D.4. VONS·
Designada em 2 5 63
ArgemÍro de Figueiredo - P'l'U
_ por mais' um ano ,em virtlld~ da.
'1'ITUIÇi\O FEDERAL. DE 18 DE
Prorrogada até 15 12 64 pelo a.e:-Bezerra Neto - PTB
aprovação do R.equerimento nü:uf"">
SETEMBRO DE 19.46)
querimento 1.152~63 anrovado em 10 SUve.stre Péricles - PTB
•
\""
Edm undo Levl _ P'I'B
1.173-63, do Senhor Senador l...e!!e
de dezembro de 1963.
Eurico Rezende' _ UDN
Eleit,a em 8.12.62;
Neto. na sessão de 12 de dezeUlbro
Membros _ PartldcB
Milton C~j"mpos :.- tiDN
de 1963
!?l'orr6gada:
AlOYSio de Ca.rvalho - ODN
- até 15 12 63 pejo Requertmento
Membros - partid'Üs .•
Afonso Atino.; _ -UON
Jefferson' de Aguiar - PSD
1-62, aprovado ~m \'1. ~'l G'l;
Josaphat Marinho _ Sem Legt·nda
·Ruy
carne1ro
PSD
Jefferson
de AgUlar - PSD
- até 15 12 64 peto Requerimento
Raul Glubertl - PSP
LObão da SUvelra - PSD
Leite Neto IPresidents:\ - ~SD
l49·63 áprova.da em 10 12 63.
Wilson Oonçalve" - PSD
José t.elte - PR
NelSOn Maculan - PTB
Oompletada em 23 4.63.
Mene~es Pimentel PSD
~
João A~rip!no !Re\ator} _ UDN~
Membros - Partidos
Leite Neto - PSO
Z-1 Projeto de Emenda ai .JOSaPh.t Mal'lnbo - Sem "",enda
Amaury Silva - PTB
1efferS()D de Aguiar _ PSD
, Constituição nq 1/63
Bezerr-a. Neto _ PTB .
Ruy Carnelro' - flSD
Vaga do sena-dor Pinto Fe-rreIra
_.. , I'TB
~e{!ro LuàoVico PSD
('l'RANSFF.RllNClA PARA A RE- 2.) Para apurar fatos aponta.
Wilson Gonçalves
(23",63)
SllRVA DO ~I1L1TAR DA ATIVA
dos da tribuna do Senado
.• , Vaga do Sen1'ldor Eduardo 03·
,D
talão IVjce·Presldente, - PTB
QUE SE C!\NDlDATAR A VARGO
e outros. relacionados com _
BeoedJto Vallads,res - PSD
ELETIVOl •
• , , Vaga do Senador.... Eduardo As"
Menezes I?ímentel _ flSD
irregularidades graves e
smar _. PTB
\1:ilton Campos .- ODN
Designada em 2.10 d'3
Eurico Rezende Prr iC:.lte
corrupção
no Departamel1~
EierlbaldO Vieira - OPN
PtlJrrogadn a.té 15 12 64 pelo Re·
Milton campos UPN
~ri{)o ftezende 423 4.63) ODN
to de Correios e Telégrafo~
querimento número 1 1156·63, aprova·
Oan1el
[(rleger
ODN
Daniel Itrieger - OPN
do em 10 12 63
Aloysio de, Carvalho - E'L
Cr1ada peLEi Reso:nção nú.mero 32
João Agripino 123 4 63) - UUN
Membros _ .pa-rtldos
Josaph,v Mar1nho - Relator
de 1963. a.ssinad~ oeJo senhor Jef ..
.\maury Silva 123 4 63) - PTB
Jefferson de Aguiar - ?8D
Sem
Legenda
ferson· de Agmar e- mais 33 Senhu-r(,S
~Qgueira da Gtlma _
P'I'S
Ruy carneiro - PSO
Sena<lores !apre-~E'n'ad!l na. <;essâo de
i3arro.s Carvalho - PTB
Wüson Gonçalves _. PSD
X)
Projeto·
de
Emenda
à
Cons30
de outubro de I9ô:}1,
\/Iem de Sã - PL •
José FeUC1a·no - PSP
Raul Gluberti - PSP
tituição n Y 4/63
W.!fre<!o Gurgel - PSD
Prazo _ atl' o f1m da sesfão leg1s ..
Argemiro de Figueiredo - PT!J
lativa de leS3,
(CONCEDE 1~1UNIDADES AOS
) Projeto de Emenda à ConsBezE'lTa Ne'o - PTB
VEREADOUESI
prorrogação Po! fl(l dias \a te 15 de
Silvestre péncles - P1'B
, tituigão n9 1/63.
março de 19641 em vlr~'~de do Re ..
Edmundo Levl - PTB
Designada' em 2Q 5.63
querimenW númC'ro 1 163 i3;1 f.n "':;e·
Eur1~o Rt~ende _ UPN
II',ASALSO UI! ~1lJLHERF.S I! MEnhor Senador W lson Gon~'fI:ve3
Prorrogada att' 15 12 64 peta Re·
MiltOn Campos ...;. UDN
.'i'mms I! TRABALHO EM IN- querimento
aprovado na sMsãC' de lO de àezern ...
nümero 1.15.3·63, apro-va·
AlOYSio de Carvalho _ Pt
pUS.RIAS INSALUBRESI.
bro de 1963 .21 3UI,
do em 10 12 63;
Afonso ArInos - UDN
DesIgnação em 6 de dezembro do
:>esignada em· 23 4.63
Josaphat Marinha _ Sem Lei-'en1a 1963,
Mem'bros - Partidos
-)
JllHo (..elte _ PR
!>rorrogada até 15 1264 pejo RCJefferson de Aguiar _ PSD
Membro..r:: (11 \ _ PMtidos
orimento 1,150-63. aprovado em 10
Ruy Carneir-o - PSD
'1 Jefferson de A\ "f'iHIl' - pSD
I cf.ezem~ro de 1963,
; Z-2 Projeto de Emenda
Lette Neto.- pse
Lobã.o da SlI veir11 - PSO
WUson
Gonçalves
?aD
9
Constituição n 8/63
Aooilio Font,n. - >,SD
Membros - Partidos

.{j-·ü2, -aprovado em J12 1:l ti:.'.;

I

INQUÉRITO

I

I"

>

I
I

"
\Vilson Gonçàlves _ Pl E'~i:!ente
PSD.
PSD
. (AUTO~O~tl"" DOS ~lUNU:IPIOS' PSD
Amaury Silva - PTB
e.slgnada em 22.10 63
. Artur V\rgtl:o - _ P1:B
Bezerra Neto - PTB
'.
Bezerro Netf' 8 11 6~ _ V;Ce·prc..
•. , Vaga do Senador Pinto t:errelra
Prorrogada até 15 12 64 pelo Re~ ~!dente - P'TB
o
querjmento número 1.157-63, aprO\'ól
Mi'IlO. Brag,!l _ pT8
- PTB
A:enezes Pimentel - PSD
do em 10.1263,
.
.
Joã-o A~rlpino _ UUN
Silvestre Pér1cles - PTB
.olte Neto _ PSD
Adalberto Sena _ PTB
Membros - Partidos'
DaOl€1 R:n('~er L1LlN
aury Silva _ P'I'B
I:JI:'X
Jefferson àe· AguIar - fSD
Eurico Rnrnde ''2:\.i!l3) ~ _ UDN
Eurico Rezende (23.4.63)
ezerre Neto - Vice-presidente
Milton campos - IJUN
Ruy carneiro - PSD
Aurélio Vi<'lnrH"I'- PSB
Wilson Gonçalves. - psn
Secretáno'
.'1·l'~ill!1!
L""';~!atJrof
JoI!o Agripino - UDN
Vaga do Senador Pinto Ferreira. AloysIo de Oar<alho ~ Pu
José Fellclano - PSD
PL~9 . .J
Ni!Y Pa"<:o~ lJantq$"
Bezerra Neto - .PTB
Lobão ~c!'JI S:lvertn - PSD
PTB
JosRPhat Marinho. - Sem Le!!e?Á

efterson de Aguiar - PSD
tuy Carneiro _ PSD
"'hão cJ.o Silve1f. - PSD
Vilson C/onçalves - ROI..:""

Menezes Pímentel -

Leite Neto -

•

•

UN~DOp

ESTADOS

DO
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•

-,

=
ANO XIX _

N° 54

:ccx __

QUISTA.-FEII<A 19 DE alARçO DE

,

CAPITAl.. Fl':DERAL

"'

r

-:':r

t1Ít;t

•

SENADO 'FEDERAL

I

f

2" SESS_~O LEGISLATIVA ORl) Il'JÁRIA DA 5~ LEGISLATURA

ATA DA 5~ SESSÃO, EM 18 DE I
MARÇO DE 1964
PRESIDf;NCIA DOS SRS, MOUnA A:<IDRADE, ARUBIlR'l'() SESA
E GI:IDO MO:<lDIN,

ção abaixo, as seu'-. l'epresentàntes como membros titulares e suplentes das
Comisbõe~ Permanentes:

I

14 horas e 3{) minutos
acham-se presentes os Srs. SenaAs

dareI::

JCl;Rpnat

•

M~u'inho

Ji:urico R'?z,-nde
Aarão Steinbruch
Aurélio Vianna
Benedicto Vtllladares

(PU.'

,

Moura Andrade

pedro Ludovico
Irineu Rornhausen
Atilio Fontana

1) Senador Adolpho l"ranco (UDNJ

3) Senador

I r i'n e U

(UDN).

Bornhausen

Vai

3)

n srs.e:ãc,

::da nata.
O SI' 21;} Secretário procede à
leitnr~ 1. \ at,(I dt\ "ef:são ~ritel'lol
q1J{-' é flut'nv:3da sem debates,
Nf'o l1ã exnnl~enle .Jarft ;eit,ura.
Sõbl'f' a 'neM, comunIcações que
,'ão -:;:Pl" 'idas,
São 1:<'_<; ns c;<"'Zl1intes:
COlHlJ~ICt\Çi\O

lJlpmbro:o/ :as COm/s,<de:;
(Bloco fh, MlIIQ, if/)

Senhor

Pe/'1IWnP,1"e~

pt'esid~nte,

C Bloco da MnlOr:::I nos têrmo5 do
1\rt. 13, payág:~'afo 11,1 do Regimenlio
Inten,o, vem indlcar. ccnto,'me re!a--

SUPL.ENTES
L

2) Senador Antônio Carlos (UDN,

CO:\!tISSAO DE SEGURANÇA
NACIONAL
TlTUL1\RES

l' Senador padr" Calazaas \Uf}~).
,2' Senador João Ag'l'ipino 'UDNI,

1\ Senador

Tl'in~u

(UDN) ,

Senadol' Mem de Sá (PL).
D1:o' LEGISL ..\ÇAO
SOCIAL

Em 18 de março de 1964
Senhor presld~nte:
Tenho a honra de comunlc::tr i10
VlJs:;a Excelência. que, nos têrmo.':i de)
nrt. 7S, â lI?, do Regimento Intel no.

1) Senador LcPes da co<',t:'\l (UDN)

SUPLf,NTES

CO~IISSÃ()

SUPLENTES

COlUULt\IC.<\ÇÃO

1)

1) Senado!' Antôn'o' CanOs (UDN _
2, Senador José Cândido (UDN'.
3 1 Sem. dor Rui Prdmell'a. tUD:.:l).

3~

1) Senador José Cândido UDN',

MILoria.

Senador João A,gripino WbNI,
2) Senador José Cânclldo (UDNJ

.l1em de Sá· (PU.

TITULARES

f

Bomh'luf'etl

TI'rULi:.RBS

TITULARES

COMISSÃO DE.. l{ELACõES
i:X'. ERrORES -

~'E'r

.

Sen~dor

Irineu

COMISSliO DE SAUDE

COMISSAO DE POLíGONO DAS
Sf;CAS

.

11 Senador JosC Cânni.do CUDN).
A tüJa dE' }"ll'csenl':t acusa () com2, Senador Zacaria:; de Assumpção
parecimento de 2831's. S?l!adol'es, (ODNJ.
Ru\'pndo nllm<>ro regimentaL declaro
&bf'l·tn.

Senador

1) Senador Lope~ da costa ODN).
1) Senador Airm~o ~rinos (UDNl.
~ Senado Federal, em 13 de mal'ço
2) Senador Milton Campos (UDN) 1 i.!t ']964. - JDão Agripmo. Lide.r da

2) Senador Lopes da costa (UDN) ,

PHE~IDEN1'F.:

VD~),

SUPlLNl')l'S

TITULARES

Gulclo Mondin
Daniel Krieger

1)

1) Senador pàdre Calazans (UDN) ,
21 Senador Mem de S~: {PL).

COMISSAo. DE ECOI";OMIA

Bt'7.:rra Neto

da Cost.s:

UDN) ,

TlTULARES

31 Senador João AgripIno (UDN).
4 Sena'àor Adolpho f'rctnco /UDN).

Ono de Mattos

Lapa

~'el1ador

S"PLENTES

COMISSãO DE EDUCAÇAO
E CULTURA,

.

(UDN~.

TRAN~,P01{.TES

TITOI.AR!<:S

2) Senador LopeE da costa WDN).

Senador Milton Campo~, (UDN) ,
1) Senfldol' Aloysio dê Ganalho

tUD~).

COMUNICAÇÕES E OBRAS

1

1) Senador
(UDN.
'

1)

Cn~a .... ;::.nE

1) Senador E'u'c{1 Rezfmde
COMISSÃO DE

STIPLF.N'J'ES

SUPLf.NTES

Miguel coutQ

UD)t).,

SUP;..E,NTES

rrfULARES

4) Senador Eurico R'ezcr~de (üDN}

~

TIT'JL.'RES

1.1 Senador Padre

11 Senador Eurico Rezende (UD~";
2) Senador Antõnio Carlos tUDN> ,

(UDN).

tPL~.

2) Senador Antônio Carlos

COMISSAO DE Rr::J '.ÇAO

COMISSAO DO DISTRITO
FEDERAL

1) Senndor. Daniel Krieger (ODN)
21 Senador ~lem de Sá (Pi.,).
3. Senador
... nneu
Bo:nhausen

Carvalhl

SUPLf.NT(g

1 \ senadur Danie1 Krbger ruDN)
2) sena.dol , Joào agripino {UDNJ.

T I'l'V LAfl.E.S

de

1 Senador Mem de Sá

SuPLENTES

C0MISSAO DE FINANÇAS

Argemiro :le Figu(li'edO
ErrmflJ de Moraes
Aloysio de Carvolho

2) Senador Aloysio

Senaoor Lc.pes da Cesta (UDNJ,
2) SenadDr Antôn~o Carlos \UDNJ,

SUPLENTES

Walfredo Gurgel

púBLICO

ePL).

1)
t UDN)

SER~o,I-IÇO

1 Senador Palre Cal2<zan;=, rUDN'.

TlTU!..ARES·

Carvalho

1) Senador Daniel 'Kncgel' UD:ç).
21 Senador João Agripino" (UUN,.
3) Senador Euríce Rezende (UDN).

Victorino ' Freire
Menezes Pimentel
Wilson Gonçalves
Dinarte M-ariz

O Sn:.

de

(p[,) •

3} ?eDB.odor JNton Campos

Edmundo Levy
Cattete pinheiro
Lobão da SLv'€ira.
Eugênio Barros
Sebastião Archer

A5sumpção

COMISSAO DE AG:!ICULTURA

2 Senador Afonso Arinos (UbN).

AdaH.lertQ Sena

Zacs.rias

(UDN) ,

TITUr.ARES
Aloys~o

C":)MISSAO Oh

1) Sel'.a{\ot' Lopes da- COsta (l;JDN>'

2) $enado1'

COMISSA,O DE CONSTITUIÇÃO E
J"STIÇA
2) Senador

I

k-PLENTES

I '

ff'I'ULAnES

1, ':::'enador Eurico rtezende ur-,~\
2) :::'~:wdor Antônio- Cctrlos ,UDN,.

r

2) S-enador
{UDN) ,

II

Zncarias

e de entendimento entre os

Lideres~

o Pa·rtido Social DamoOf,âtico, em
aonamento à..c; suas comunicações anteriores, indica. o Sr. Senador Eugênio de Barros para integrar a COI:U.."",
são de
pl~nte

Bornhausen vClra.

Le~is\acãs;.

Social e para Su·..

o Sr. Senador Lobão da Sil ..

Snt:Ó'acões
Ass!).'(-·~~!i&1 ~oilqcaves,

ate"',;!o<;as,

WiL~{)11

vic.e-Uder 'do PSD. rm
:s:-:ercicio,
SUPLtNTFS
o SR rnESIDE;-.."l'E:
11 Senador Adolphó F)'rtnco (UDN)
O expedient.~ "aí â p:.lblir:wiio. No)
2. Senador Eurico Rezende (UDN'J. 'C'(\W i'e r'i'{~Te no B oro d~ no1iJloJ'!;~ .a
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Me'3 procede~'-á, para fins 1', ~.imen~
t.a:s. d<; acórdo com. \ tonH~.11c~:,;:;J
re,;f.c:'Idora da" md.clH,;'l"S antel1or-

I
!

teso
l:fá Ol'adül'fS Imcl'jt::s,

Tem a. pajui'l'u o
Jo -~ .FeJiciuno.

O ,ss .

ll)1:)l'C

Senador

(NiÍO
pl'[~'~dtnte.

S!'.

S::n110l'€S

:t'ls:I"''' DO C,ItRYI.çO

-

na defeso de Bra::)ília.
c-Jnlra a ideia I:' o lli:1vimento do retó;.,o (1 •.1 Capital FE-del'f11 para o Es€ '.' (;

ea. F'~DL~C ... ç6b:!5

FLORIANO GUIMARÀl:f

'!10-ncs

'Wvl C.a GU411abara,

OIs,:ccenco o f.eu tr.f\-balho e esfc"ço para a ntallZação, a~ grande asplnlçfto do pCi\'O brasl1el!0' OS f\('~
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J

ImPreG80 flOO

oticlfl&UI

(lo Depart8mento ele Imptu'í8o

NaCIonal

BRASiL!A
do pvvo, eleltos para a
Legislativa s::>JJ!am que deveri::.r e-xrrcel' rigorosamente os seus
4SSINATURAS
nl8ndat05 €'.m Brasilia. po-rt'anto. que\
ro crer que nfi.{) s('-rá êste ParlamenrUNCIONARJOS
to que !rá de.'>merecer a g-rande obra REPARnçOES E PARTICULARES
G~e ai es~.·
,
Capaal ~ 1l1torior
Capi\I1J õ loterior
Tambem não creio que o atual Chefe do Exeêutivo de~eje se):' ap:::ntado
Cr$
s,eruestro
••
~
.•••••••
50,00
Semestro
'o •• o o •
CrS
à" futurns gera<:õ~s bl'a.-;Ueil'as, como
o Chefe da Nação Que contribuiu para
Cr$
96.00 Ana ..............
Cr$
• a •• 11 " . . . . . . . . . . . . . . .
o retôtno da Cu.:>ital Federal.
Exterior
Exterior
construir umR cepital na imen::ra
Cr" 136.00 Ano
rC'Yião do interior brasi:eiro é obra
di~na de quem l'Pz!lT'ente é a.-dminJStrador, Oferecer 9.!'i leis e adotar aS
pl'~~entantE'~

f.. ..

da~

No entanto, agora, só a hipótt':-e '

(:!,~Rrt,a

0.0 . .

Rw.irnente, est.ou certo de que

ríamos ao est.rs.·ngeiro smprêsa mtülO
maior, pela nossa inc'3pacidade de
OCUI>;l<;ão de Bmsílin do que aque'a
que lhe propol'~ionam05 quando hão
nO;5 faltou o arrôjo suficienk'! 'pa! a
constr-uir a cidade e para cá tl"anSferir a Capital. Bl'<1l-ilia foi, re.1.1mellte, um.~ obra Qlle
imprcss!onou o
mundo inl..e~ro. Ouvimos depo:mentLS
de f,ugenlwiros dos mais afarntid05,
de arquitetos c de soeió!cgo..,>. lia.
mO,.:or nuto't!dade. unânunes em afJl'·
mf:t.r que Só um povo que tive:;,se tecnit~1 e cOl'agem em alta dose podel':a
realizar tal obra.

CHIt,.a. D ... GE:ç.lo DJ] qco .. çlo

V1URILO FI!RRe:IRA AL VES

~enadores,

Muito

ilustres

Senadores.

ALEI!RTO DI! BRITO Pe:REIRA

.10~~

FEUCIAXO:
foi rel'is~o 1)810 orador)

obrigado pelos apartes dos

DEPARTAMENTO
DE IMPRENSA NACIONAL
,

.'

o SR. JOSÉ FELlcrÁNO -

I

EXPEDIENTE

do relôrno cont-ribui para desIDorai::lUr u Pãtl'ia. lJITIsileira e o S2U povo
no esirangei..ro. Quanto à sua concretízaci10, <'li seria
a de~l1lo..l'allul:(.'ão
<:omplet.a da Pátria brR;;ile:ra.
O Sr. Arlflo Fontana V, EX<!- um upr.trte?

Pel'mlIe

O sn, JüS}: FELICIANQ - Com
,00 \ prazer.
16,00
O Sr. Atilio Fontana - Realmente.
39

I nobre

sens.dor. não se compreende
que parlamentares pl'etêndam que o
: Congresso deixe de funcional' na. cat08,OO pita! da Republica, em Brasília, para.
reunlr-s~ em Qualquer outro ponto do
território nacional. Sabemos tod':<s o
pr--:viàências nece.'.'õâJrias à imp]onExaotuadu
~ para o ex.terior, que serio sempre -anuais, as
sacriticio
feito pelo povo bra::ileiro
tacão legal da- Capital Federal no 111porque, re~,lmen.e, Brasília. foi uma
tetior do Brasil é, também. obra que 85J11IlatllTaa roder"\Se .. io tomar, em qualquer época, por Bob meses
obra ciclópica que importou em grandknifica paJ'lamentares. tanto do Se- ou lUz.. AllO.
des desJ)EE:ls. já que aqui s0 exktia
Dfldo_ comO da Câmara, Mas fazer
- A fim Jlfll possibilita! • remessa de .,.loTes acomll8nhado! de terra e céu, Alem do matoS, como bem.
exatamente o contrário daqueles qUê
di.c;se V, Ex~, n muior p~l'te d::s p:ll'constl'uiram a cid.ade. que concede ... 8S~!QJ'eli!m~DWs quant.o i IU'Q aplicIQ40, soJtoitamos ddem preterdncia
1 a me n tares, principalment-e DC'puram os elementos lega)s para sua fi .. .. ràmél1S8 por meio de cheque ou vale postal, emitidos • favor do
tado,S, foram e:eitos para prestar .sua
'Xaeão. será nnO apenas desmerecer o Ttlsoureiro do Depart.amento de lmprensa NaciDnaL
v.a!ío:;3. . colaboração em Brásilifl, já.
trabl'llho dnQu.eles COD\!re,?i.:;tRs como
que a Canital uqui ~tava. Entend.2- O• .. plomsnw• . . .41çÕ<l, dos órgão. oficiai . . .r[., fornecido,
cal1.~-Rr profunda decfrpÇ~Jo() ao povo
mos mesmo que o amhiente tl'anqullo
br4l-si1eho. que confiou U1)S seus re- aoa as-sinantes 8ÔmeDle medhmte lolicit.ação
de Bl'a.~ilia po~sibilita tl'abalho m~l.lS
prp<,entantes na pres·ente legislatura,
- O custo do m1mero at.ra.sado lerá acrescido do Cr ,. O,fO OI' por
efkiente.
.
N80 vemos, POis. mot.ivos de p1'oNa Câmal's, dos Dep1.1tn.dos. por <::nl%orct~io decorrido. cobrar.... G~Ao mai8 Cr$ OM,
fundid8de para acalenbr-se A idéit'l
co anos e mei-0, nO R10 de Jan~lro,
df) refôrno, Diz.em uns que Bl'a.snia
nao oropic1a (I> c-flJor das çtrandes mas·
senti grandes difimlldades, diti.culàn.d·es de tÔd'l ordem. Em Brasill3. eIlsas hnmanil.s: outros Que Brasília não
poS\<:;ui meios dê comunicação com os
E cogita-se dêBse retórno justa- 1 O 8r. Pedro udovico _
O nobre contro um /am!}ieme rnuit~ mn~ ede'.
'qnado aif.'i tra'oalhoo pa1'J.am~n ..:lr2S.
ór~ãos de inCormncão de opiniã,<l pú- mente quando o Poder EXecutivo ~_ lorador permHe um apa,rte?
b1icíl: outros a.inda que Bl'asilia ni'ío boça, para o presente ano. grandes
O Sr, Pedro Ludovico _ O nobre I Existem proole.ma.s (.,'Qm~_ ue" u~a
di~'I'lõ<> de c-Qnofc-õ(>s nara a pl'C-mo- ínvestilncntos nQs obras fundamen.
O SR
_ Poi"~ cidade
de uma. capital qu_. t ~
_
. JOSlt FELICIANO
•
poucos nova.,
ano~. 11a8, como V, Ex\ ha
-ção da.t;. !;randes reformas: e lnú~ tais da nOSSa Ca,pital; quando Q po· nao,
,
pouco arentu'::;1, se o BXeGuüvo pro~
merSS cut-l'as razões são eJegadas:
puJação de BraalUa ~ c-€rca de tre~
O Sr. Pedr~ Llldovico - O Senado cura remover e.<:E-M illficuldrtàe:,. lnP:--r~untamo.o;: qual a dif€rença en- zentos mil habitantes vê com Ba- con~~ce )Jerfe.wt:nente o meu ,ponto r eRrando principalmente G prob,,eiJ1a
tre manter-se o ConQ'l'f'SSO em Brfl- tisfJlção a persp:ectivft de serem du- de ',lS~ a re.'3pelto dessa q.n~~~uo do Lda hilbitaçao e O da transferen("::l do:;
si.1ía. em contacto com o povo de plicadlas as unidades
habitacionais tetólho. ,sou contra essa. l~eln, que MinistérilJ"S e do l>'€U p~soal - o
Btl'_".í1ia- e mante-r-·'"'€' o con'treESO na que aqui exis0m, atualmente.
julgo, alem de errado, ndlCula.
C<mgreS'io aqui esta porem a parte
Guanar-ar9-. Pro contacto com o n()~
O Sr-. AntJllio Jucâ _ Permite V.
O SR. JOSE FEI;ICL>\NO - Exa.. adm1nistr8.tiva do POder EXeC1.itivo
VI) e.ariocn? Se os
oytores: da' idéia
,
t ' (A nt" e t d tamente.
.
anui não fU~1.ciona - teremOS o pro ..
sse l11l n o o
O Sr: Peat, LUI10,VICO - Que 1l'u", b~nl" sol-ucion'J.do e nuda melho~' do
df\"E'ia-ssem que a CanftaJ fós~p. trl'lns- Ex um apa.r -e.
Congratulo~me com V. t f
d
tJ
I
., ""
fe1'ida n~ra af:: ra,nitai.<:; dos F,..,t9d(l.'~ orador)
Exª', nobre S€llador José Feliciano, gamen o ara0 e nos os es 'an:~c r~ que t,rabalhar em Br.1!iíl18, ~f~~10
fPnf(\.<{ di?!: Quantos nl'ce-s~árjo9. acrr- pelus brilhantes
pa.L1.Vl'a.s que Vem quando ,souberem que o povo bl'a.'n.. porque sabem~· que l5.un locam.a(,"a o
dit.H.,.-t-amos nUfI r-enlm-enre, o p~vo
lero concordou com o retôrno, ou rreoO'ráfica é a mais adequada. Lab:-a,dleiTo e.~ta1'ia em contato com 00 ,proferindo, Depois dQ. glm'io~ con.. que .l>e10 menos o oongreseo tenh:~ ;r.e~tam{}s apenas que colegas !10:-~OS
""nren>ntant~s da Nação, no pla.no qufsta: obtida com a transfm'ênc!a da adll1l~ldo e aprovado 'essa l'esolução-? alnda batalhem. lutem, pens~r.dn ~m
Capital do litoral IJ!l1-a. o "hinter- Qmme fui à Europa _
estive na fazer retornar D. capital paTR fi G'lar'dzral.
~md" brasileiro, numa
-tomada de Suíça-, na França e em outros paises nabal'O cu outra pa1·te qua!qu~ r. lt
Isto. porém. P absi)llltament-f' im- pOS5e
de terras virgens, é um nbsur.. _ falaya~se m.ais na. nova Capítal do uma atitude lamentável e na':" pode~
'Po-~ív(>1. no-r(ll'f' tq lyez nem cinco das
do regressarmos a(J litoral. Mudan .. que no Bra.sil todos perguntavam mos. de fOrma alguma, aplanf.i-0·
C2tnitais d'",; E~hôo<:! e"t<!lsm em Mll- ças de c>J.pit,al fotam feitas. no passa- pela nOVQ metrópOle brasileIra.
A Tenho ri certeza de que a m;'uona.
à;('õe.~ para recebE'r o CCn71'eSso' Xado, foram f(!itas na Austrália, sobre- exempo de V, Ex{\. tenho mmbéln re... dos congressistas nãb concol'dar!< com
cional,
.
tudo em pa-fses suhd'e.~envoJv:i-dos como petido, munas vêzes, nesta Casa: não o retõrno e sim com providênci'J, no
Serkl. então, o- retÔll1o, única p. ex- a tndis,' e a Turquia, que quis€l:am l5e trata da arquitetura arrojada. de sentido de fixe.:r ainda mais e li"! ~lhol'
eIusiv.amente. nara o contat-O' com o marc-.ar sua. entrada. na civnização Bra.sHia, de sua beleza em mntérkl. a Gapital da R€pública em J3,:,~:'il~a.
:povo ca.r~M:'l' :ftste ~m~;umento nenhu· ~ocid-enta1, quiseram maTl~a.r Q SUB de .construção. Br~silia. repl'€S{'~ta
O SR JOst FELICIANO _ Agra~
,ma conslsrer':na nodp. a~$énta.r Pf- entrada' na. tecno1ogia moderna mu~tQ .mais. Brasilla si~tica mudo deço o 'aparte de V. Ex!)., que se rerante a. Na,ção brasileira.
ábandonando o pa.ssado e.rcá.ico. A maIS do que Vale matert~en.te por.. n~ste de inteira razão, O povo brasipor outro Li-do. não SI'! t.rata, a.pe- tndia fundou nom Capital O Im- que \ütr,a}JGssou QS frontell'as de nos~ lelro gastou com as obras pÚbiir:u; em
nas. de UlU(l. obra arou:tetônicn· Que pério Otomano tambm mudou sua: t& PátrIa e tornou o Brasil conhecl- Bra ~ma cêroo de 65 bUhóes de cruaqui Se e.."boc>ou e se concretiy-Ou: não Capital da velha Constfl.ntinopla para do nos mai..::; long1nqu,os países da Eu· zeirOs e estamos cer'tos d-e que ql1ul~
foi sbnlt>nte Q maior nt'omoção aue o o Ancara, o que significou B sua en- rqpa. E to:d os que VISlmm ,a !l0va Ca.. quer meõjda no sentido do l'<',')I'UO
13ra..'tn Já teYr. em tôda 8- sua his~ó. trada. na era D1()derna, -Fato ldênti- l)lt~l adm!ran1 . a. gre;:tdlosldade da da Capital para o Rio de J~:leh',),
ria.. u('unre o mundo: nÃo se cons·· Cü aconteceu no Brasil. O gro-ndc obla ... , Nao sena posslvel1 _ portanto, agora., implicaria no emprê:o.:o de
tituhl auenao; nnm~ dern.onstração da. Presidente Juscelino Kubitschek, que que. Vlessemos n~, a com,:t-€r o gra~- quantia idêntica paro o t.ranspo:·:te do
c3,padd03-de de l'f'1l117I'1('Ho do' esJ)Írif:.o industrializou esta Nnçã<;, e pl'opie1- de erra .de pernutu- o retôl'11O ao Rio que aqui esta, s6 no setor do Foder
bJ'as.ileiro: da crrDRcidade profissional ou..lhe uma nova. era, qUIS, ao mesmo de J!l-nelro,
Legislativo. Aorescente-se, a.ind'l. que,
dos no"",>os engt'nh(>il'05 e dos noosos tempo, marcar a entrada. (lo Brasil
Alem do mais, Bt'6.silia representa quando os funcionários vieram para
t;1'abelhadot'e':" B''r',"'3il::a é muito mrds no progresso com e. mudflnça. da Ca- pa.:-a. ê~te, ~entro-oe.ste um f(lrol Que Brasilla, t.s1nto Os do Legislativo I'lilatldo aue lS<l-o: ~ 9 ocup·adio de três \ pita! para Brasília, cam a tomada de o l1umlna}a, Brasi1ia sorá um marco to os do Executivo tiveram S"U' \'1?l1Quint.os do tertitôrio n-acionàl: a in~ posse do "hinterland", e do oeste do progresSo, daqui a alguns anOSt ciment'Cs dobrados: F'oi Q célebr" "do~
-'terh~rlzacão rlq ;l:.ll!1. cot'lnlinistrMão: a brasileiro.
Acredito que Brasilia é nesta . imensa vastidão, onde estão bnldinha". E a.gora, COm o rrl-ôrno,
granrle eXDeriAnci~. d'f' 'l(}'l'n<;u' F'st.a. ir-reversiveI e p.ó.'). senadores. de..,.ere~ compreend'idos os Estados de Goiãs, teriamcs. que dobrar nOV.9n;.(>pt... os
Cí\"itnl o ãU3dro de comandQ real da ! mos aqUi fica!" quaisquer que sejam MGt-O Grosso, pará.. e algunS" Es"rJ~OS vencimentru:;-. para enfrel1,tar R ~mp
'"td~ nodon'3.l.
l.as con,seqtlénda$,
do Norrlp~t.e e do Norte do BraSIl.
rença de Ctlsto de v~da entre ,Brfltoi1ia

•

-

............. ... Cr'
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·e o R.o de Jal"wlro. St:ria entáQ
"q,"l'l-lu~·au:ll!la".

i.R~so.)

.~,

a

J::0L' al <:>e \ e que, ae Ionna. algwna,
p~Ç.:l·lanw.:; aal' í:Ul'S\) a. .e,:/;sa idel~ de

H:lQliiO 00 pOder LegJ.:>13tIVO. A.lnaa

plantada aqui, nO plo.na!to <10 ilu.s~re
senador pedro Ludo;rlco, refo!,e até
autoridade ética...
O SR. JOSlt FELIC!ANO

(Seção ,,)
Março de 1964
.~--------
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Nobre Sentvjvr iZ'''Fic.o R.a.7~.nde. V. I ção de Bl'asilin, trago o a~Ul:;:o 1-0
E;x~ apresenta um a~v:ltmento dos mais COngTe.s~o e, de~ta Ü' buna, ao CGl.ll~'"
fortes - aquela de COnfl'Gnto de..
cimento das aüwridades. !e- puf.. ~a .. _ .s,

Muito tude dos eleitos para- exercerem o

ati'-I esperando
Setl

ao lIleno-,> que

mandato em Brasília conl 8. dó\quele5 SUUS Cf.lvldas o e~·o· de

CilC".:!

uma. ns

ae:;

~1l1_

ll1a,::" como ulZlam05 há poueo, por ·bem!
outros que t,udo fizeram para Ofere.-\ cação que, .se não tem o C:J; 1 :;: elo
e",~,I.,t:Ul t::n1 COn5l.!"uçao líl2n:a. de nove
O Sr. EuriCo Rezende - ••• pD-ra cer esta Capit.al co,!stl'uída para o chamada pre.:: ão, poderá \"1r ~ tt,.
mJi le::..a.elH.;:16S em Bra.:,l11a, em am~ empunharmos a. bande'ira da trans- fut.uro do .p.Jvo· brasllelrc~
porq~le nos, pals, que telTlL'-" t jn~'3
pn;.<f;a,o v"" Sf:l"V1ÇOci aI:: r.t'!L.!(.-ne para fe!'encla da. Capit-al. Ao.s bem lançaSr. Pl'€,:Sldenf.-e: er-all!- .0'tas as l>a~ matn~ulad{}S nas Escolas (1e .HH'~"'d.
O.~en,a .~ul u.p .....e.ho.s e. t~HtlOém em dos argumentos
de V. Ex!!o quero lavras que d-essjaVa dIrlg1:: ao S,et:~- tambe-m. é claro. t.elemos C...IJ ..I': ti) E:
amp.ü«;{\,J- os ;:;er.lçOi:l de fornecm1enw aCf€:':cenLar outro; c0111eteríamru U~ do, em, completa. c0!ldenaç.ao da -ldela -tiara fazer p~'{!'~2ão &õbrc a' au:ú_., 1_
ae t:l1crg.a efetrlca.
cl'lme tremendo comra a iniciatíva do retorno da Cap!f.al para. a Gua- de.s que não se querem faz~r te
•
Th::.us lklra~ {"~~av'l,m paralisadas e part.icular, que já -se' implantDu em nabara, Estado autônomo, cujo povo tar como dcnrn.
-l-"
fcr'-tm Hgora relruciudas. ""IUi.ndú t-Udo Brnsília; certa da sua perenidade.
vive Cs seus 1)l'obl?m!ls. demon.stran_
se di"PQ" pura a ConCl'EtlZ3,<';;lO de
d.o, também, SlJa can, ac!dade de reaA.!.Sitl?, ,SI', ~~'e.qdent(>, paslo a ler
,
O SR, JO<;:";~
B!'a~üw, .surge Eklsa idéia. de rerôrno,
""'" FELICLA....~O - Exato. ;itação e, sobretu·'t. já ct&t13dEnte dn O 111em"r"1
_ ': -.. d ll'lg'l..w au 01', h'pf. ,;;)
Ela parte de a~gwl$ ~:€mento:; qUe
O SI'. El/rIco Re~enàe - O comél'- wa ,autonomia e da sua liberdílde! da, C::Pltal Federal, pJr aquel v ru.~
t-<'ln ç ... nil.O t.enham u.sa.do d~'a.'fíli<t co_ çio e do.') mais floresç·<:n,€S e a ill- Ulfuito. bem! Muito bem! pn!mns.l)
soc.&çao:
mo lundamenw da 1i~Cj campanha duslr:a já começa a surgir sob o.;;
S P "'SI E TE
(Lendo):
elelt,oral. Mu.s 8cl'edlto que muito.$, me~h\.l;es au..<;-plc:OS, O que d.evemos
O R, R... D N .:
SenJ:lo1' Pl'eff'ÜO:
n<Js seus comü::l"J..'oJ, dl.::se~'I1Jn que vi~ ínzf'1' e deO)em·ol-ve:r o;:; nOsso;;;: tl":tlJa'~
Tem a p:l!avra o nobre Senador
A
'
t
é
S rs. se - Catt,te Phlh,,<>l,ro,
PO',' p"'_'!nut,a
COlIl o,
de 1Pai::;
Pt'Qfes:·
, , se ('ie
' 1'nam para. c ..
w"S r('pre~et1 an- lh~ ,1qtU •.,; pl eC180 que- os
..
SÔl"~Sh!:.'"SOcla~ao
90 centro
de eEdl:c;~(;tio
tes <10 pvvo, muna delUOll.~tl'a-Gâo de l\l.\.d-ore~ e Deputados morem realmEU- nobre Senador E1',t·W Rn7.cnde.
PrHl1arla, P&t" dellb!:l'~{(;~O un~;üQUe no lnt-erlo,: e,~La"a a, melhor 10- te €-tll Bl'9.."llla, Há nece~ldade, por
O SR. CA'l'TETE VINIU:I,UO:
me, ad'otawl em reunüio de <1 de
~l12iação do centro o,.dmm,.%r<i:lUYo do I i.s.<:o, de crrnC€lar-Ee a gl'{l,tuidade d~
t b
-, p 0-1' que ' d aliy,
"i COm 1nu"
"'"entallI tl'ernon
(sem revisão do orador) _ senhor
J. oudec1d.u,
U 1'0 COL"1:<?llte
- aos
da. preCeH~)s
qual l>-e
pai,
,.tO mais!·
Vla;;'C))E aer eas, que a~'
,,. em :lt.en(,:ão
facilidade, se 11'radÜtna o prog-:re.ssCi :lamente contra o quorv.m, no senadü Presidf'nW, a.gradeço ao nobre Sena_
da hierarquia func;onuJ, exclu t'
para as regiões intel'!O~'anM do DOSSQ e na CâllHl!'a. Há- necessldade, t.aw· dor Eurico 'R€í;ende a gentileza, com
a P~l'ticjpação do elemento. GOpaLs.
bém, de mlllLStrarem-se aulChS de luí- que me disllngu~u.
O Sr, pedro LudouicO - Fenniti:-nle.1 ZO A.Q-S SI'S. MiniSU'os do Sr. João
Inicio minha peq·.rena oração, tn3p
('('nte .'JHe a. integra _. toma :L
V. Ex!l um aparte?
Goulart, para que deixem o Rio de nife~.tand() ~o1idal'~~l1ade a,Q nobre Seliberdade de encaminhaI' a VOh.<.,a
SR' JO~l:':: FELICIA7'l"O _ Pois \ Janeiro e fiquen:. a m?iOT paJ'~e da nador Jooê Fcllciano pelos conceitos
E.'Cceléncia a Pl'e.seute representa ..
O
_
.
.....
S€U1a.lla em Brasílla, Ha Ileces.,>t-dade, em. tidos no seu luagnifico discul'w
ç.ão, na expE'ctati\'a.e convicção
DaO.
Iinaiment.e, de incremfntarmos as SÔbre o tão ftllfldo a"i,';unLo da volta
de que pl'Olltas pl'oVldéncias \'iO Sr. pedro Ludo1Jico _ Nobre Se- oou,<::ruçõe.:; imObiliária.':;, Com a nos~ da Capital Federal·p2sa a Gml.na.bara,
l'ã<;! %iM\?.1' 'li. situação qlW, .u se ..
)lUdOl', em Bra=.ília nãt:> há i'alta- de Si!. pn:,,,tnça. diária e a da n~.,;a [a ou de instit.wr-.se. no Brasil, um ::is_
gmr, expõe.
água. de JÚZ, não. hit fila.:" ou .se ~s- milia. formaremos a sociedade def i -, tema intel'mille.nte de se.r.e do ConO plano f'dUCâCional de Pra ...
ta.s existem .são peqL1en:,F"', n-o- pa.sso 'niti\'a de Bl''iii'Eia; porque a que exiS- gresso NacionaL
siI;a, ao imt. tulr o SiHemd. oornque no Rio de Janeiro há falta de te é fiutual1te. Precis.a.nlos al'l"ai~á-.a
..Mas, ao mesmo tealpo em que e,",binado de E~coh-Cla.s,se e E.~co..
água, hã racionamento de luz, há fi- no panorama da no\"a Ol-pital. Apro- toa inteiramente solidál'lo COm o cmi_
la-Parque, pret~ndeu do.l' à, e<tu...
las en-orrn€'s para se adquirir até ~ào, \'eito li- OpOrtunidade do prollunci11.- nente Senador JOSé f'elicHino. julgo
cação () me,)mú ::.entiào de reno ...
A nã.o ser para os grà-finOs, o.q'..lêles mento de V. Ex~, que é ·um apaix-o- necessário que cOnt lluemOS a lutar
vação técn:ca. que prel-"idiu o pIa'"
que pert,€ncem a. lIigh .<;ociety, que fl'e_ nado dt' Brruília e, ma1$ do Que um para dar a Bra.síiia condições reais de
ne.tam~nto ~d. lluVa. capltal do
qtientam os cabarés e boateB, nií.,Q é apaixonado, um estucUoso dos 'seu!!' Cidade desLnada a ser a sede do 00PaiS, mtundinc!o nas nOvas gevan!!ljosa essa m.udança pa.ra o Rio problemas e reivindicações, p..ara, nes- vêrno da União.
rações, pelos proct'5.'!Os mais efi ...
'.-Ie
Janefro. Mas, para !l"uêles
que te debate, depooit,ar o lncu incDnforSr' • P re.sl'd enl c, aa1
'd a a -:::Ol'a a lm'
I,J.
"""i
C:l.;6eS que as modernas conqUls.
do país, mismo com e.'iSa falta::ae juizo - mais pre1t<la vem no t'·.-'I
.
d ",e)'am o ezl2:!'andeclmeuto
~
.w;an .... o lUl1- mOVilllen_
tas pedagógicas aconselham, o
es!SQ, tão propalada mudançã .signif1ca que falta. de sensatez. A opiniãoO pÚ
to que te-ria o apo~o do sr. Ministro
alto sentido de integl'a,ão q!,'~
um "\'€l'dadeiro crime.
blica, hD)'e, se reCUsa a examiua-r \,.Ia..
~
Ea ucaçao.
' con t ra-r al1,:'do "aeClSaO
- da
Bra.sHia. represent.a' para o (utu-v
'NO
V 'x ll qualquer comentàrio expendido no reS- secretaria. de Educação do Distrito
1'0 da 11ae!'onal dade,
O SR'. JOS "'r".. ~-rt'"·LIC!
J;:.t
_"l
• ..:.
•
peito- da. tl'Ul1<;fe1'ência da Capital de Federal.
€:>tá COberto. d.e razão p01'que. alem Br"<I-II'3, Qua'que1' dlS' CUf::O, de DepU'
N
I
a d ,'an'a
·em de ordem ma •e - tado
' -nU
"o~nadol',
",
ser nece,;:,sLlr,' o pôr um dlq"e
~e p ano o
centro
da obra
...A.
11 g
pl'.I'le'11-'''
a tran5-' a JuLgo
1
,
I
'
",_s!:. a e,j
e e ",'r.,,,, .-I...,,, ...... "n~.tos
O<:-..v
essa
anda
de
ceder
a
t,udo
aquJl0
~OCJaJ.zllUOl·a (a crli:Wça, 11
fase
r~a. p ra o
x r",.,;."" .......,.,. "H~ U
fere-neto d,- B1'a<I-lla, ê lnr"'t'Pre:.ado
d "
dfD,plllados te
,.,.. ~
~
...
que, na hOt', pl·esent.e, no Bra.~il. se
_ec·31va a Olll1Uçao da per.südos SI' S'n" dores
s.. ç;, l'de e drol'O·I' t'a'\lva~ como um f!,'csto de comodismo, de convencionou chamar de P!"'s.'o, Te,'
nalidaàe, é tarefa fundamental
mos oUt,ras .... e o tU a.
• 5 '. . • qll"m
IJão' d",e)'a, de rn'0~o al.unJ,
~
d
1
Cm o
ir' a l1Mmünlza.f por eXen\
~
...
li
~
mos· pl'es.s:l-o sindical, 'Vl'fE.."ãQ e5tua Esco a.-p . . l"Que, concebiêa e
n sed Ill.l. ·stração do ' - e a' ad'· renunciar ao cOnfôl'to das o'-\t.ras ('.3- dantíl. pressão de médicos, p;'.s,<a'o de
ap,uelhfldà p:'ifa ~:odil8 ijS formas
I
p 0, a a m. 1 '
paUl
- pit',lis, renlUleiar ol'il1Cipalmellte ao
de . ti.V1dade educativa ext.r:l.lil in"!!'
, aç a-o do ~st·AO da GUlIIJa"al'G?
u,
jnr-.uilina.t.o
da,; areias, das t"\taia~ e engenheiros, Só se fala ern pressa' o ,
Em ~que
têrmo.'5 de t'esp,on,sabilidade
'I
l'
E' preciso que façamos t€nQ,j' qne'
cla~.'!e.
teríamos a admln~$tra\:ão federal das noites ~le Copacabana,
existe também uma CDnstitu ção
Entl·e 03 !!1:.;trumento') impl'ef:_
.exf'rclda d<:utro de uma capItal, feO SR. JOSÉ! FELICIANO - Muito ma de tudo, e uma autoridade:) fjer
çlndíveis 1(0 bom de<iempenho da
Tíndo a auton mia do seu povo e agnl.deço ao aparte do nobre Senador respeitada e a .se fazer re8peital' deufunção que c<t!)e à Escol[t~Parque.
l11uiL-as vêzes. até, ofendendo funda- Eurico Re7.ende, que alinha argmnen- tro das normas constitucionais.
&.n tal sistema, avulta o set!. Aument.{\lmente o regim.e federativo e tos em fuvor, realmente, da perma·
Causou me .5uJ'prêsa Sr Pr!;siden
d
o sL<:;tema democl·át.lco de nossa Pâ- nência da Ca.pital. Vemos que, de.JO- te, ler, ~os jomais d~ hoje e~ Bra~
tóno, que, tanto p.edagógica
quanto ftl'qui arquiteLlinicamente
tJ'ia? VerificarnC's assim: que nenhUm dos êles, o .mais &1lienLe foi aquêle sília.. a notíCia de 'qUe A. Serl'etal'ia de
...... ent~ vem em favol' daqlleles que se refere à na-,o aceita,a,'o, à de ...... .-J··ca"a' d Dist'l' >, ~ d
1 b
int.egra a unidade da. E<;cola. de
a r""
"u.c u
'"
.t!.U'-,
... 1)
o
. '- lU ...·e era, iLSea·
maneira não menos lln'ficaca e
que propu~1tam pelo retôrno- da Ca· saprovaçÚ{) completa, à repulsa dO da. em motivos Os mais sér os, havia
nece513árifl Que o Pavilhão de Arpital FedereI.
pOYO brasileiro à idéia do l'etôrno da negado ::eder a. pequena cantina da
tes Industriais e as in,;t:l!E('ues
O Sr, Eu.rico Rezende _ permite-me Capitnl para a GUAnab~a.
Escola-parque, para ser tran.sformélda
de~pol'tiv[\S, ef'ta.", até l:10je, 1.1~
V. Ex!'\ um aparte?
AqUI, aO lado dêste prédio, tivemos no que :-;e denominaria. - porque não
mente não cbmpletadn:oi.
d
nt
o seria - d'o .restaUl'ante dos e.studall_
um exemp1(} ua cOragem e a. 1 e.. t
E
tS l'. P l'eSi'd"
O SR, JOSll FELICIANO"_ pois Jigência
do pO\'O brasileiro, quando se es secun ar!A)S d~ Brasília,
~ n ao"
ence. verlTlC:lm;1S
não.
construíram 00 Anexos do Senado e
E' necessário faze~ Lt.ssrtr eE;Sa. olld.,{ que, aO .lll~é.;- .r~e se complet.al'em a3
O Sr. ltllrico Rezende _ O aparte da. CâmRfa. Vieram dos Estados Uni.. de demagogia, que tenta, ludibriar obras uh lnlcmdas, procurn-'se pf"r ..
do nobre SI', senador pedl'O Ludo. dos lkcnlcns para. a montagf>m do cso' todo o povo braSneil'o~ Sabemos da turbar, COm ,um upo~to l'estllUl'ante
vico trouxe, realmente, um aspecto queleto dêfse.s edifícios. Em pOucO necessidade de um restaunmte estu- de estudantes secundal'JO~, o pouco
nõvo à questão, aspect-o êsse ainda tempo já não mais suportavam êles dantil em Brasília! $fl.bemos da ne. que ainda se pode fazer na E.~coht
não ob."iervado em todo êsse contl'O- a vida ne~"ta PaJ'te do Brasil. Foram cess dade. ~e restaurantes popula.~es .I?:J.rqne a .q\,e me refiro.
verso debate. Do ponto de Vista N- ~ntão, substltuídos. repentinamente. em Bra.,',;rlla, porQue, se Iormos C011<ConÜn1ia leudo):
rídi-co.constituc-íonal, a. tra,nsferênc1a por bl'asiIriros desproVidos de queIi .. frontal' o.s preços !l.~ilfiis dt5ses esta..
Retirados Que lhe sejam (jlwi.<:.
_ jUI·ldicJ3.mente não se fala ma.is em ticação. Que ap-enns tinllam a .cora" belecimentos na. Capital, veremos que
quer destes instl'lImento~ dp tra ..
re-tôrno, ma.<> em transferência - só ~em e a. firmeza. de, através de seU nenh!lffi trabalhador e me~mo nenhum
bnl.hO, pouco, na verdade. l'e~ta ..
seria possfYel através de entendimen- trabalho mo.desto, servir a uma gl'an~ f"1ncionãrio publico de nível inferior
rá à Escola-p'lrque qUe
earac ..
a
ã
tos, Ou de convênio com o Estado da de c-bra.
pooel'á te-r a al1ment t o oferecida
terize e lhe di-Bnga a alta e
Guanabara.. Fora dis.w, a. tl'a,nsfel'énEntão. o que vhnos? cand~nílM do nos cardápios dos restaurantes de
efetiva, função da de ._un simples
elà, sem. a audiência, sem 9. 'aquies- Nordp..st.e. do Norte. do sul e do Cen- .BI'e$íIia~
pro'ongamenta. ma's ;)U \llC110S
ci>t1cia drt Estndo da Cluana,bara. se- f;fO do país subirem ao 269 andar e
"
d f.
P
d t
Ínóc:.1o, da E.scola~Clas.'le.
'
t
'n ~·t'tuc'on.l ali trab"hOI'",m, sem nenhuma se.u~'.la.s a . ..,1'.
éI1 e, para pel'l' I 9. Q.gl'eSSlVamen e
1 001"'" - l I ,
c, '" ~"
turbar
a ordem, l'e.'L
a pouca
que ainda
Tal preocupação. ~nb'etanto,
Sou vlsceralmente contr'a. Quando me !'auca, O núme-ro de ca.ndanl?;os sa- existe. vai uma longa d·stâllcia! E é
Senhor prefeito, foi o que se ve·
dediq'.lei à campanha. eleitore-l tendo crificndos neste prédio, pela sua brl1- "(lOr ist,o mesmo que venho ô. trÍbuna
ríficou, deseje b~<;hmte tel'npot
em vista o Senado, Jt1, sabia que Bt'a~ vura e intrepidez. apl'Oxims.-se de para manifestar minha. estranheza à
por um desses eQUlvocOR ...
.')fIia, não unha CQndicões de ser Ca. 'ware-nt.a. FOrAm proietados ao solo
d
pital, que o seu fundador não parava T)e'l). ·vento fOl't-e Que fazia oscilar os notícia, que. aül a não -q,uel'o aCl'cd!.e lamentá\'elmente >1 aê.mlnlsa~ui e não tinha. o ttt€tun- tnt~rêSSe 'H' naim f>.t: e- pOr outros fatÔl'es, No tar verdadelrQ, prl.,s oonf1r· na sensi· 1
tra(;ão do Distrito Federal anda
pela }lOVa. Capittll que os Mlmstros <>ntnnto. hoje, c{\m tudo com:trllfdo f' biUaa.de do SI', M.ir.:s{,l'o Jtii:o Sam.
cheia. de equívOCos:
do G<>vêrno Federal vlvlam em Btrlp- "'uncic..n;lnno, ~mbora dentr() de certo maQui ante a. realidade da hOl'a pre• _,de reB:pot1!>l1tliHdade dí!1.cil_
tease _ .<:trip~tea8e turístico, retIfioo uTP('ar:il"n!1r'!e. não tfmot:: 9: coraQ:em r sente e, prtncipalment-e, nQ que diz
mente loc~..1;zá"e1. de vey que ge-.: no Rio e em São pa.ulo, Princi- !l cli"'t'lo!"icã-0- de n"(\{'<>-""'l'l,r a mn~~l1ca re:;peit.v ao en.si~o na _Capital do Pais.
rado da::; condic:ões forc:osflmen4
pa1meot.e a l)ÓS. S"nadol'M que vfe- "I'!'thnpnfp. d'n nrfm;.,hd"1ÇA.o pública
Atendrndo sohcltnçnr, do Círculo de
te tumultuária." e tumultuadas
l1l.ôS qHand~ a Cru")ital já e.stan im~ para o fntel'iot' do() Bi.'a.<dl.
PaiS e Mesh'es do Centro de Educa4 l
I
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Quinta-feira 19

I

em que se processaram as instabl:'ca. o qu'e .se' recla!11.9., para a
compete opinar sôlJre upr-oposi-..! que OCOfl'e no l:Io.-"pital Distrital de
lações d' implantação na NO"\'a
Escola-Parque, ê, apenas, Q Poções legisW.tivas pel'Linente~"i ao Brasília, há algum tempo. com l'ela-equÍ""Jo\!Os que têm desvlrtudado
der <iecisól'io. ou, ao menos, o d~
Di.t~rito Fede.:.'al'·, é-lhe facu!ta.- ?ãO aos s:rviços que deveria prestar
pontos capitais <to plano origi.
veto, em cada caso concreto de
do, por "igual. a,presentar prOJeto a populaçao da capital.
nal êe Bras11ia. ft. Escnla-Parpossível cessão daquela sUa dede lei dispondO sôbre a espécie,l Vim hOje' a esta t~'ibuna, Sr. Preque, de h.á Lll.1Íto, padece males
pendênc:a..
nos têl'mos igualmente regimen_ 1 sideme. sob a emoção da revolta.
decorrentes da aÜlputação de S~U
Em têrmos çráUoos, ttll re!tajs isHS. 233 € segu:ntes).
\ que S!!l1ti, v.e:1do duas crianças inuAuditório.
vindicação - cUja justiça e ne~
Eio o. p~'cp6.:>ito da presente :ndica- i (;eI~tes s~c:'lflcad3~ J?or .,?€.:,!d'S. da·
ces'"·.úcade se m.ostTmn,
as.:;irn, çd.O,
~
. SUJ
' m'rernoa O 'alto eX"UI'
quele HO,.::;pItal, ,onue b""
oeve,l,artl encon~
Temos v~sto teatros de revista dos
<
'd'
,
que
t::
.:,.
A,. •
.~
"8t~L·o~eVl entes l'êOUZ-se,
pura d ~ lustl'ad
Com:ssão
do Di.';trito <
Fell31 melOs pma ~o .e\_ver e ,.ao
mais bajxos ín.(!ices morais, apresene
simplesmente,
à
entrega
da
M,.
da
,1
a
I
para
morrer,
E-el3ses
f:õ!t(I,S,
que
tados no auditório da Escola-Parque
1
:min:stração do Auditól'io. prô- e~~Ço esta indicação à Comis.sú-o do \ ocor~'~ 'constantemente. ,n~o têm
e com cartazes afixados na. própl'ia
prin. direçátJ da E;:;cola-Parque, Dbtrito Federal d-esta. c,"as3.' -éperan- sens1.'J1l1za~o 05 rçspomavei:j peja
-e3cola, muito depondo contra. a Orimtã,nc a nuüs que toCÍ'as ane do que . pc.s~a ter meihor destino do f!.1a~iutenç'aoi daquele casa de !lssis~
dem do ensino nesta cap tal.
quada a ajui:C'.al' da conveniência, q'le uma outra por mim fOlIDulada, I teuca hosp.tn..lar.
Taif males são n.1.0 apma.s os
ou não, no aquiecl:er aos pleitos na 8;:-s.."ao
- L eg:<;1a t"H'a que pa.:s.sou: cOO:X1 I Diante nisto, 113.ú
' pOjer,';t deixar
de ca:'~nc.ia, l'e5u~tante ria. indísque venham a ser fe.te,,; pai'ª- seu relação aos problemas educaclOnalS I de maulfe.blar a minh:;1 revol,a C(J!1:lO
pon'b1ll.dade habltur.l de lUstruuso, nas dlspoml.)1lidade~ aca.:o de Brasil a, Tenho ::t. convicção de, médico de ::,al.lde p.UbilCcl.. como hoento lnd spensável ao 6eu funexce~sntes de ~:ua utlI1zaçao pal.a que a CO:lüssão do D.s:.trito Federal \ m~m qUe tem a víQ<\ lled:'caria à sdli~
Clollo..mento, maS }a~Oi:;'~ll" fl'e"s t!flS pedago; cos da propt13 atenta.J'~· ps::.a ~ prcb:ema, ~ue n~o de: Nao me cOnforulQ !;'Ifl que. preo.
que?te~ente" os üe lnflltlaç~o,
Escola,
é de hOJe, naO e de poucos ~L~s. Nao r cupados. cOmo é na.tUl'8!, ju.'>w e ne ..
s
no ,ecmto ;,:,col~r, d~ elemen.'3
lt o que,\ t!e VQ~sa Excelêncü~, foram. as duas cnanças falec:das no 1 ce.ssário, ,cOm as rt:fo;:ma.s das nÚ;:,S.:lS
e ~atC1~'es e...tJ.'a.11tOs a sua aça.~
S~nhor Prefeito, a Associaç.ão de hospital de .13~'así1f~, na semana p85.; ve...has e.')[.ru!u;'~s a,õmUl~strat~vas, fi ..
educativa. quase seu:pre peri-ll
. pa."s e Prolessore.s do Centro 1 sada, as Ullicas vitImas do estado d·a Cl.uen1Qs in:;~mlVe.tS a e3trutura que se
badol'es da -educa:;a?~ qUa!ldo\,
de Educação Pr:mari3 pleiteia, rarê.~.cia e.m ~1Ue v.em func!onando o, deve dal' ao, HospItal de Bl'asilla, a
C~J.f l.a1 - por utrn d-e""es adnltn~os
~ por ser jus,.o, necessàrio e Ul'-! HO"p~tRl ,-)_stn~a~; vem de lonse! Tem 11 única essa -onde a populaç-ão .da Canao francar.len,e deseduc ,oles:
gente".
'l?f'smo dudo razão a Qu.e se ~pres.ente! 'pltal p,ode bu;:car MSistencia. Dià ..
E' para o que viria., de .certa ma,
~
"
"
.
e?~.e conlo um dos mO:lvos na nec.:s~ \ r:amente, imulltqras pessoas b?,tem. às
ne.H!, ah!'ir c.1minllO, nlQ. s uma vez.,' ~ste apelo, 81. pres:de.l.te, e () owade da v~lta da Cap tal Fede... al! ~uas portas sem encont-rar fl.colblda
~E;::e lll"Op.:J.~ad.J l'est!lul'ante para OSI qU{" endel€ça, por ffi.::U mtc.1I1ê-jP81'a o Esta:.o da ,Guanabara,
e outra, para marcar' cOTIwJms, são
es, Z?j!la, Toies "abem todos tO. . .laram conhe~ I mandadii.S voltai' ....depois de 40 dias.
~Lu.:tantes secundano!5.-illstal~do nu- dío o Círculo_de Pals_ e, Med,stl'B
" ,
"\ I ' de E;Qucaçao .L'r n.a.l'la, "
e mSl Ui, ci nento 'por
"'
•.
•
I O Sr . '.tutôn',o JIlC'a -- V , E'
ma esc! J. pl".mal'í.R.
ex"mp'o do
que o"orreu
xce.
, e!.peran.io que ,as pOl1.aeraçce& que
' •
.... - -, .
~l
Ilêncía me permite um. aparte':l
lU) :
lbo de fOI'mular <.:ejanl não só conA ca:n ym d.:pntaao I,lue teve que ('var
.
.
a~eradas mas prin;ipfl.lntente atendi· um t.lho C·t u~a ~i.lha para se! ope~; O SR. CA'l'TE"I'E PIUHEIRO Dlspen::;mel sela mencllna. S _
" 'ust'" "lo 51' Pretei. rada fo."a de B:-a.sll.a pürque nao f:!n- PO'" não
'
eX~'..lplüs concretos, pLr dc.ula~s da"" ~.JI~'I <:a J "«1'" p - .
ccnti'al'a 'cond:çõ€s no HQ.<;p~tal D:5- i
~
•
,
nurnerOW$ e nutuí~OS, Basta R! tu CO I?~stl"l~ Fede;.al.
,,;
tritaL
O Sr. A/,tànio Jucà
Tenho
lembrança de q\}<.: 'l.IgUD3 dê:::tes
D~S8JO, amda, sr. pre, .d~nt~. en~
:l.Companhado a dis.5eltação do nobre·
l.e rev, estinUlt üe a"pecto.s: de ver-) ca1Um~a: ,à Mesa, CO~l' r~la~~o a Vlua
O Sr: Afilio Fontana _ Permite~ [Sé?Uc.or e esLou ,intei"~n~nt,e
de
uade.ro "U.ltrb.i~ ao pJ.dol' das mil em BtaSllla, uma, ln,dlCaçao 9 ue ~ me V. Ex:i tun aparte?
acordo. Ver~ade e CJ.~e. mfebzmel~e qUinhenHI..'; Cl'~a!1~p.s que cevem! t nlo, quanto me pelfi1Ite o Regl.l.11en
.
te, tem ha','ldo, ~m turr..o .do Ilf.!splencontrar na no.::sa EscQla-P~r- to) d .. :::;ta eMa,
O S~. CATTE'TE PINHEIRO - . t,;:U lJ~sLnt~l, ce..:to
~'ent;ac:onah;;mo
qu~ sempre mO~l\'Os de e1..fl.Cs.-! Na semana pa~sadi\, morreram, no Pois nao
pU:Jl,:citário q,uancio ex:u'a ': expLcar .
ção lUOI'ul, jan:~Ls àe csc::.nd~lo. Hospital Distrí~nl d'i! Brasí.1.~, duas
O Sr. A.tW0--.l.~nta1,la _ Nobre Se~, o "nao a~,endlmento ce de~e-rrru~~do
Nao se supunHa e;sLa A$...~,,_a- \ crianças, exclUSlVamE::-nte pela fal~ nade1' Cat.ttte pmhe..:..l'o, V. Ex~, ao I ca. o. .~fl:1al
d~ t:ont.as, mt;'ll ~m.
ça,-'o 111::', ens.:~e' a.o i,1..>llderav,d U1'·: do Ol'jem 'adm nist1"ativa
n:lque.la tO,caUzar o p~·{)~l.ema do Hospit~l D s- \ c,l'lunças" n~ penurHl, :~em ~:.';t~a..
gu.mento da def'Cl::!flc a, em BL~-' La.sa! Morreram duas cn~nça~'A ex- CrU?l. t,'az ao ÜeJate uma, ~uest~ Que! C13: e t.lI?l~O Q,e qualq~e: .. 1)al,:, subsll.a;, 02 reCLJ.LOS, C(JInJ o tiud •• ..,.l clUslValTente pelf1, falt.21 de o~"lgen~o. e.sta p:eo"upand.o as famlllas re:~.lden. de,:,envolVl~IO. cOmo o Bla::;lJ .. ~o no..<;-.
rio da EScolu·7t1l.'que" Su.;C::Ih~- e 'u,m hospital que não dil'põe, ao nte-- t~.:, em Bra.sWa. ~ Tal fato tem t ..do SQ !,")aís, Isto t_em acontec-uo e V~l
veis de p_ ')pW:31 a;Jf,J.JJ"H) ... ~ll- j nr~." de oxigên~o, deveria ser fechac.o .~i'and.e repel'cl.l.SSao, 'ffiMmO no.'> E~- aCQ..."'1tecendo, l)ao apen~ ~m Br.aSl ..
v.d.lÍ"le3 ci\'_cas-; cuaUJ:11.::; e l'V! alé que e:::tives~e em condições nar· tados di.stantes. onde jâ, se coment.a, lJa mas ~alllbQm na propna Guan.a ..
c:rEathas p3.~'ll a g2n::;{al d<:.0'2 na mai.<; de func onamento numa época que um dos ,grandes p:'()blema~ para bara onae, !lu pouco~ ne;5te vel'ao.
p~:p:J.la:&~ lia c.da.d::! n::t."cel1"e, con1 0 a. em que vivemos, ou deverJa :1,,' r~jdência da,s fa~m"as,. em Bl'~3í_ . n.lor~·t!ra~n L:umel'~ cnançus de
tu.., Cl:€u:a, u:!. \,ei.'u~d.:'. d, ta:s haver ..... repito __ aut'}Tldade para ha, ~ a fa~ta de assistencIa hospl.ta- s:dr!lta.çao. po~ ab,'Oluta falta de a;:,"
aI.< ~. à!fd.::s. vs. m:"m:)rU3 de~ta, inlpor ()l'dem necessária a .seus tra- 1ár. A n~:íc.a cOl'r~nte é a. de ql~e, slstenç:a m~dlca. ,Trago aquI. um
AS~'JC"LCd;) S,:>ll"":-lll C' padt'cem, balhos,
na, ve·d~je. o HospItaI D sentaI hao exEmplo tiplCO qt,~ vem em ~uonQ
ne:::,~sá:::~:lmcnt(.', 0-'; ei'7'üs d::ssa.
Por 'sso m '~1ll0. Sr. presidente, en·l~at;,"faz: conseqüentemente, e!)Contra- ?aR palavras do .1lUi..tre Senador.
carfmcia, uQ vez que, oov.amcn-" caminho à Mesa a: sz;ulnte indica- n1e-s, nó:),- parJamentare"-, cel'W r~.sis. Lt':nt.lo-mc - pela leltUl'a. natu_l'a~"
te hanlLa:1te" s<to da c:dade
'dO'
t.ência de l1o·~as famílias em f.xar menl~.- que ,ao ternpo do penul~lre'h'.e de taG reC'l.r~"3s..
t.:. Nos têllnOs da al'ti~o 22Q do res dêllc:a em Bra~ília, E' muito OpOl·. lU? Rei d~ EgIto ao p:'ocntar aquele
,
,
Re'" menta Int€:l'no, t.endo em Vis-l tun:1, pc·s. a ind1caçio qUe V. Ex!' paIS aprox;mar-5'e -do pt!.Hlerio.otcma ..
Parece Cl1L·et..,',nto, que o au-l
ta "'a compe,éncia que està:be~ece, e$tá encaminhando. Esperamos que no cQm a construGão. de navios _de
kG12.ti~thO COll1.j(ii~ta rrsults.l~';,el
Indico à C~hn,.s.::ão do Dist!'lO:O não fipZnü": a Com:'lõsão do DlstrHo! gUerl'a em um estalel1'o 110. Cano.
ca. C2-ssaO h:w!1·(jlil. qU8,'je se a.·
FejtraI 0 exame das qlle~tõ:?" Te_ Fédel"al mas, também, as aut.or:dad?_~ p:u'a .as..':;~lllílar ~ tecnologia oc~~en~al.
d_t6no,
p:"u'3,
tôda e q\.i...;I!12.C1Cnaãas à Assi,tênclu M:;d~co-Icomp;:~enres levem, em conSideraçãO\,a pnmi;;lra cOl~a que, .05 ~een:C03
qUf':' .. ti .... ,]:! e W' tal nG.tu>c~_i,
H05pit.D-1Rr em Brasi1is, espec'al- a, ~ndi~3.ção de V; .Ex!}, tOl?-1ando p:-Q_ p~rguntar.am, .fOl se ?aV1a. um, hasa';ao:m por d.:t,el'n1.!:1,1l· .a,~t:?-\
mente no que diz l~peit():
\'.oénrI8s nece.oSJ:!·na,s a fIm ne Que pIta!.. E o ReI do Egito .fOI obrIgado
ut l17.&çã-ú e :l.\! v. ~ü.'J-ut,lllznçaJ
.
~
p.
ç:os.sa~nos ter a tl'ánqUilids.de de di<;- a comtrui-l0 nos e'italeil'Os pOl'que,
de solucõe.s alLe rn..1t:vfls não \'3.)"'0
I) org~llJzaçao . e
manULnç:1.0 IOOl'mos de :lffi hQ.::~pital à altura da Sem hosp~tal, nenhum hom.em do
lHa ~ c~Jn . . :niel4~E,:, à p':óprla ·f,·
do l!ospltal D stnt.al;
capital d!l Hepúb;ica para, em ca~o Oci::iente ::.e aventuraria no Egito~
".. U:lu:...cie de a~o:j ilnprópr;s.. e
Il) con::trução e estado- de ccn. de ne~e&'-":dade, SO~Ol'1'er Os no~scs Chat~10 .. a atenção "desta ca.';a. porque
c:)!lvt:a:en~ill;::1te pl"8.ticado.~ nase!'vação do ed.ficio do- referido' doentes.
lnfel1zme!He e~talllos ?e.'iorgl:\mzad,os.
·qUl""lt'~ depenCên;;...a.
ôtt :Esco:aH.osp'ta1.
d
d.es:p.'otegldos em matena, de bOa. 9
. Piuqu.:', E' o Co'S(J 11m: exemu.o
' ".
'.
O", Sr. ALOYSIO" e Carvalh9 ~-: Per- ef~ciente a~sfência hospita.Iar. Ca~
Óo1 sU,Ju· . .1íz;lçâo ,(h Teatro H~1,un ptObAcnas de pe::so s), prm- m k o nobre Ota~or u~ ap.;l te?
be, em ps.rte,' culpa a nós, ,Senadore.s,
CJona:, oo:a lll.felizmentt' a.nda
Clpa~m~nte quan.tQ ?O proc~sso· de
SR. C~:r:::-E BI3HEIRO e à. n01>'sa COll11sSão do Distrito Feinac-,_·~t{d. 1·~hS Já iJ?..,t3.l1te \,~ a~mlssao, cs~at:;-daQe f;mclOllal e CO.n mUito p,8.Z_.,
del'aI que aí.lI'dl'L não disp::mou o de ..
lizr.",'€l e S',', ú:xlmsmente u:J!:zan:vejs saJ<Hr ,s;
O sr .. Aloysio de Carvalho _ Po_ vido cUid'"'do que o Caso merece.
da. de mar:3.fa lila,S ou melps
IV) 2qU ..s ção e emprêgo do dem ser a.trjbili(.,~s ao ,sensacionalis- Acredito -l11e"iilla que essa Gomi."São,
haol llq .. ; a':;~.l11 como o dfl a.b..
material de consumo;
rflD de imprensa as notícias que sern- ~lJb a, dil'eçfLo .40 Senado"
Aurélio
sol.lta nfto·"t~L.t?..,ão da COl1Cha.
\
!}:"e cirCulam., relativas à deficiênria V-.!nna, h d-~ prúcmar _est1Jdar O pl'o-_
A-:,l.;tj(;.a, cbr::>. cc.mpleta ::: acaV) equ.pamento ho.-:,piLalar.
do Raspa.a! :Distrital de Bra.sHia, w. blE'ma- ma:s .d~ perto p,.Jl'que, se no,s
badi"!, de rUiS. b~!eza e. ao que
O. art:go 222 do R~g:mento In- ~retanto, assj:;ti, há' cêrca de 15 -ti!'lS, parece p~q'.l~'10, .é ~em realidade, da
p .... cee, dC~3,ff,
e10 .resp~ct. vo
terno aàvene Que a lndicação l1ão numa das agremiações Que' funClo_ mais alta relevância. "
'(WlLp'i<lllfnl
el-=t.r5nico, eIli..rc~
poderá conter "i:>.I.gestão ()u Con4 na.m em Bl'a.si1~a,. a U:..'l1a pale~.tra de' . O SR.~ C~"-TTETE PINHEIRO
tanta. inexplicàV':lJnente ilu!1ca
selho a qu-a.quer poder, ou ól'gao med,co do Ho",pItal, atualmente 00
.
l ' !\.
ut h::ada.
seu~ no sent;do de l'ealízal' ato de exercício talvez interino da Sua dire- Agradeço o ,ap::ne de \. Ex,.
determinada maneira". 1
çio. Pa1-zstra impressionante. Ou.vin~ _ O Sr. EW'ico Rc",endc - Pefm~'t~:
Não se sup~tnha. Senhor Predo-a.,. no dja seguinte, tOdos os que V. E:-;:lJ. um· aparte?
ffito. q:.~e ESta A.5sociação pre·
Tal mandamento 110S Ímpede habitarn Brasília procmar'8m mudal'_
.
comize e pleite:e de Vossa lo~xce~
de <:oUC~t.ar providências imed .. atas se. Ba.sta dizer que, haqueln oca.siào,
O .SR.,; C~T~ETE PI,?'lHEIRO -:l~!1c a a total exclmão co Audia êsse órgão técni{'o pa.ra .so!ucio- o apareihü ds raio-X do Hospital D~_I Concede',et agOla o a~a.te ao D?ble
tó"i/J rin E:cola-l'urque CC.110 l:ma
nar definit:vamente, como neces- trftal estava paralisado por 'falta -de S'.:n~dor ~o,.saphat. Marmh0t" q~e_ Jã o
das solucões alternativas pQra o
sário .<.:e impoe. a s·tuução medico- reC".l.r.so i18m a compra de fj]mes!
haVIa tohCltado. ,
.
pronlemi da. localização de ati~
hospit~lar em Brasília. Ma.';, se
O SR. CATTZI'E PINHEIRO __
,O Sr ,Jasavhat Marinho _ ColllO'
v dajes CíviC2,S, culfurais ou re~
i.sso é ve-:-dade, e. se também é .Agnldeco a. val!osa c:or.tribuiç..fí.o dos V, Ex!).: espero a qualquer momento
cteativas de que tanto carece,
verdade que, de acôrdo corri o ar· 81'S, ,B:;nadores Atílio Fontana e fazer alguma::; apl'eciaçães·!;ôlJre Bra:
aind.a mais nesta fase de impl:an ..
tigo 9D.A. a.inda do Regimento In- AloysIO de Carvalho. cujos depoi- sília. não como Se:1l1dor, mag Óe.3em- ,
tação. e. nova caD~tal da .Repu"
t.f'rno
.P.<:"<;~ ihls1.rada Comi;<;.<;ão mpnt.o..<; df'monstram a realidade do • npnh:l.t1oo
(l
nanel de vereaclú:!: do
__ O)
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Distrito Federal. Não cuJdarei de
prmClpjos: Vou re!erh·.me a. fatos.

Ma~ permIta .V. Ex- que!, nesta oport~.mdade. sss:nale que nao procede a.
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foi justBJllente animar e. ComisSão
O Sr. Antêm.io J.ucá _ Duvido mui...
do Distrito Federal a .entrar mais to que ~3:. criançü iorra só por Ial-

!

O SR. CATEl'E PINHEIRO
_
Não vejo, nobro Senri-dCT Guido Man ..
din,. . outra GJ.tern;LtíY!l.
Se aquêles.

em contato coro Brasllla.
. t.a. de ox~genio.
.
O S Eu'
R
Ui _ V Ex - O SR. OATl!ITE PINlIElRO - que ocupam OS- cargos de adminis ..
túüma alegadio do no':lre Senador celênJã de\:ZCOan~<!~ e coniiss~e" Respeito o valor profissional _de V. I tração do Hospital DlStrital não qu: ...
~ntõnjo Juc.á. O prob!em~ de B,ra. d e .
~r . as .
o 5 . Exa até .como professor de mediclna, s~rem o .~.add ônus conseqüent,e d~
:nHa, neste lUstante· nno e de leI, é af~ue ,}~3 ~<arteT com mu~~ ho~a'lm>lS replto que aquelas criançs·s 1l10r~' sltuação em qUe vive- a.quela. ins;..itui ..
de
admLli.<;:t:-ação. E' de medidas
1~,'p r e as.
~~OS'~, Imo e.. r,?,am' ex-;::luSivament.e por falta. de ção terão uma 50!ução muit-o simo:es
executivas.. O q~le o Congres.'''o po~ , c::;lOl e o e5 pinto pu~llco lndls~ oxigênio. que não cxistta 'no hospi.. _ aliás o qJ.esmo c!l!nin!:o cabz '3,OS
b
der:a dar a ~rasiha, para corrigir! ~ever:: para em cumprIr OS nossos tal.
- .
) parl3.men~a.re;s que pregam O fecha ..
(:'.':ia." falha.5, Já deu, quando votou i
.
.,
_
O Sr. Antônio Jucâ _ A falta de me:r;,to do Con;-r:esso - ~e'xar os re-sno orç.an~ento uma v:~r~a de qua- I _0 Si, -;4~tomo Juca.
'Exato, oxigênio não seria. sufic!ente. Qual p~~JVOS ca-rg9S e entre';.:l-los a CU2lll.
renta bUhoes lle cntzel •.O.....
I ~aq a. .~r;tlq~et pelo mUlte;> que ela foI Q ctc.ença.? É pre(!1.so saber a etio- ll~drra. re~;~,~-lOS. No ~ ~as-o d? .HosO SR. CATTErE PINHEIRO _ fez,
C~1.t.. quel-_:"', pelü, fa:..o. de que logi.a da doença para se conhecer o J p.tt1• entl.-:-=-a-Ios ~o, ~1.
P.e~elto!
Alias vole' éss- orçamento com r_I ela podl~ ter l~lto mam, pmque te- diagnóstico. Dizer que morreram e:.- pa.a, que este vellf:oQue que nao, e
, 1. •
1
e
e,_ ,nho a !n1pressaO de que e~ co-- clusivamente
r faJt d
x: êru ,'pc~slYel m>l.Uter uma casa -de as,s15\O.:C:·1:~ ,;SCU~O~ f~ff~;Ziá~enhuma mi..%âo do D:.strito Federal tem poder uma balela. PO
o. e o.g o e tê?i~. como aquela n';l. sltu..'tÇão dt:'
.e~l)~Cl IO.\Çao -o"
r·
e' valo!', acuna do que estamos com!TILSerIa em que se encontra,
.
Agradecendo o aparte do nobre \ penetrados até agora. No meu en.. ~9 SE. CATEI'E P!NOElRO,.
O Sr AntÔ1tio Jucã _ P"-m·'"
Senador Antônio Jucá, pennit.a~m~' tender o Hospital Distrital. muito ~ao vamos p.~dl'_ ao debate Clelltl- 'V Exq. 'itm apar _?
~,' 1 8. E'X~ dizer QUe não me coloco eu- ) bem' construído muito bem dotado fiCO. p~rque ele nao .cab~ ~t!l. ,C~tre .aqtlê!~ que querem lan~ar sô- 1técnicamente, COm a. melhor -apare- sa.. Co.oco-me, torlavl~. a. cuspOSlçao~ O SR, CATTETE PL\'HF.. FlO hre o Congresso a culpa peja falta! lhagem exLStenre rio Brasil. não vem de V. Ex~ para reuUlr~ colegas que ICom muito prazer.
de ad.mmi.';tração neste País, O que tendo tratamento condigno da parte c5mhecem ~ fato e com eles, enl Pa.!.'M
O S
A t"
J'
C~ ,
,
llao há no Distrito Fedel'al é a apl1~ ! da.s autoridades de - Bt"a.'5-Hia. Faço Il,.lCular. deoater e dGr 00 esclarecI- I t
t ,
~~on.t~ _ uca •~o qu~
cação jUsta dos recursos públicos, Já I neste .sentido, um apêlo à. cômi~ãô mentI).) q"t~e V. Ex:!. soli~ita.r.. ~ã{), e3 ~n~, rum _ P~'O:1~11~3,,,Um ;. ~'
basta de apont.ar o Congre...<:....<:o como Ido Distrito Federal no sentido de est<.'U aqUI para. fn.zOl' sensaClo?-alis- !tro, ap<,nas. na? qu..Jo ll.,-~~m,n("\l .~o
re~.ponsável por aquilo ql1e não se I entrar em contato com as autorida"lmo, me~m{) porque de Brasilla, tle_l~:'1te a. d.\reçao.d HO,,~.~31. _Ac..hv
pode fazer Que as autoridades exe.1 des desta Capital e obff<l"ã~ls.s a cum .. pendo somenLe wmo sena.d.or. Po- i qü~ o defeito €.?ta ex .. fa. t: n~-v mtJa·
cutivas cu..~pram os seus deveres,
prir Os seUs deveres. ~te é () ponto llitica.m.ente, por 1a;;03 de familia. por i mures, O ~édlCO. no~o _'~._6-a ç, ~e
al"
todos oS QUt.:os. lao;;;os, estou l1g0.d.Q ao ii.\. se enc(}~~ro. pede um!). . 1.!.'I.":JIt te
~ Sr, Joscphat MUr1?lJw - Per ... I to que que,.o acel~tuar.
Estado do Pará,
R~!(Js X. mas' e~ta. não Pode ser Ít'iLa
mlta-me V Ex~ acrescentar que (J' O Sr. EUrlCD Rezende _ V,
~
19.11; pede anestes1co. l":de ore. _.0,
COngres.::o votou um Orça.mento dà I celéncia defende a tese de que de- .!?e mane:ra, que nao ~nho Par: que I q,ue ni-o :-;ão forne .. .J.o'3 -::':!~""~ \:'-:n
ot'dem de q\l:\:f-~nta bl1bõe.s de cru-I vemos obl'igar o Govêmo a traba~ li":· R esta tl'lqll!-la taz~ Se-nsaClO.rya- ~que vir de fora, Quem ;';,':1CCe ê,.<;''j.f!
l2eiros para Brasilia. e o fez sem a lhar. Nínguem melhor do que V. l,smo, aInda l!lalS em tómo ~'...!llO:- material e uma autoridade que não
iniciativa elo poder Executivo, No IExa.. para fazê-lo; te..'Il ·maLs cont,ato :e de duas_ cnanças e de oULrus P~~-I ~=:üí ô1;'.;n!..ro do ho"pitaIo O lU~dko
P3.l'ticutm·, o Cong~'t'&.<;o é que cuidou· com o Presidente Joã.Q Goulart. de~ ~oo.s qU; .ntl~·tenlt~ ~ncoatru.do J]U- ~az w-do o pD..'-slv~l p:J.r,.t
;";"'r a
de Bl'usH!a,
'.
\'el'ia. chamá~lo a trabalhar,
daoe a.s.sJ.S,tên7.i~ ..soc~a~~ .. '
,
pcpui'3.çao, E faz demais t:'2.onlha ,.\
'
I
qUe e p.e~I.,>o i1o..,ba~ e () sen- 'd"~D··a.;, Jamais cOl1corda""ia e' que
() Sr, J...'urico Re~end.! permite i O Sr, Guido Mondin -:- Permite saClOna}jSnlO QUe a:é muit?fi p~rl(t- lo -ill-'ecúéo abandom!~e
•
~_,'):~
o nobre oradOr .um aptute?
o ono~r~ o~t~i~ at~~k;o
mellttU'~s ~rem daze~, atrlbum!lo a II ta.! pO:"qlW a assisténc:a med·:cn. :;l11
O SR, CATTETE PINH.EIRO _ 1 '
...
causa e l a ~ esglüça que possa .... ~ü$., mesm,\) náo ~"n14,J o lQ~~t. ~
Puis nfV),
1<?Q~c('.dQ o t\)'arte ao nobre. :senador t\.Co~tec!r<>~~o B. ~Sl1 ex?1l1~lvftmente., me!h:>r do f •. re nenhu!na.
'.,
"
;Gmdo Mond.n,
~()_Con",r~~o~ A:-=>,~ns.. it-(', chegarr.; ~o I O SR, CA'I"l'ETE ... ·lNH'EfH-O _
O Sr. Eury.co ne.~e:!lde - Oll\1. um! O Sr Guià }lo" din _ O '!timo ~,b",urdo de ",fita.
'echu o Con- Ma u.:inu. epo-"a nobre Scnlldor Anpouco surpreso. !:enao me.s.mo estu ... \ , "
?,. ~,
u+' i gresso" .
~. f
~ :'""
I, ~ c'" f 1
,.
pNato, a p:lTte flUal .da inreven\~o npa~[t!,. d? nO~le oSnador An",t.Q.n_~
Mais dignp seria é~es parhl!nen.,. ,~n.<? ' l:á. ~:r\,G..'-1 .. tan.,"~" "; ~.:.a ~
do no'1re senador A.'1tôllio Jucá. alIás .IIlCa;. Ja ~ ~Q~Dntou :0 ?lt>.u p_Ilsa ... Ul.res renullt..'urem aos nUI.D~utos.paJ."l. \C~!Tl.W,tel reodL,~, J,. -I_~ ~.,tell"l: ,1-:
me 1 d'leto lr~ryü S Ex:> C"!l.SUl'
meu.o. D~<'f.:Jada perounLar ao no não partl'" pa.rem de um Cen<:1re"so p .. ruar no H%Pd:1i D•."W'ltrl.l <L B ,~t
l , a H",_,
' .,. c
ou br: corador
so'b"e'"
sitUa a defc'ên
...
. '" '" ,-,,:t'i est'.a-~" CO,)O;ttin"o
em ,,~'v p
o."ten5Í"VamE"ntc
a. Cornl<;São' do Dis·
...of!
., ~ como êste e irem para HS nta~ fazer- -.
.' ~l-: . t-':' oi.'
triLo. Federal, no epi...,ódio do Hospi~ CI~ .~:? _J...I;>spl.tal DI.<;trital na Sua Bd- comícios a fim àe pedir o {echameü# ~:~ de uma"mmo!'la 9~ pupJ.l~~~o ~11
tnl Distlital
/ rnln1.5Lr"",tQ mterna OU na falta de \.0 dO' Couu:e,-.so.
Cl~!Hle c~u , como al,S~ lo ncü,(; S,,,
"o
recursos.
I"
n;aal' Ou.do Mond:n, ,
r
_ -"
;!
.
"
fr.ste é um
.t i.s~ 9ue d~vemos, ne...5te mo:ncIl:' E' nc-c:o,'''al'io a direçá-o c.:: h0S;:tal
O Sr. AI:fónto ~ ucá
N,lO apo.a-j ,9 S~. AM.()1nO Juca
Lo. tamoem' aflTI1lat" nesta Casa: e \ ül'l,er ao P::efelto do DIstrito F:<leral,
6(1,
P<httO impOrtante,
prec:..:o q~le !utemos pew. dig~l!dltde' i ou a quem pudesE'c diz.ê lb qUe não e
.'.'
'
o
Sr. Guido Mottài;u. _ Fiquei sur- I d.o COnh'1'oc-:,so N'acional, porque éie HIO-~,~l\el :ontüwar n~s.sa .. itilUçáú.
O Sr. Eurtco F~ez:nde
- , .~.• 'pr:!'elldido numa. de minhas visitas lamda é a gum-da..
acusiuuio~a de ~~aQ, ~e, O!~\ssa{) ttquel~ H~SPit(\,l, ao encontrar uma
I O SI", Jose Felic l!.llO - PE'nnit..J
vem _o,correndo, e ,!a PresJdenc~a. da medica· fazendo limpe.za por falta de
Não posso e nem quero di.~eutir as-I V, E',~.\ .um uu-arCc '!
Repub lea aqm tao ardentemente
sumo médico 'OU profis."üonai com o
'.
~i '
.
.
~,',
,recursos ·para contratar emprega-dos. nobre Senador Ant.ônio JlIcá, mesmo
O SR. CAT'l'ETE PlNl-rU:IR.o defe;;d_dli ,DCi? llu.<;....l:e cVLega, ~O> 9,ue Há neste ato, muita abnegação e huli
" L . PresIdente ,.. da
Rep,ubhca, man:tiGde, dai mmha preocupação no porque recon...'1eço que capuc~dade de Com mu;\.(J p~m:er,
quando ~S: elaboraç~o da. plOp~ta. sentido de fazer justiça. Em saber se S. Ex~ como Professor de Medielne."
O S1" JOsé Feltcinno - Nobte S(:orçamenta.r;~ pal'? 1964, na-o C?I\};~g .. a deflciéncia, se deve à falta de re- ~f:l"i.a maiOl' do que a minha,
nado:-, 'v. Exll- inic~" a- sua orJ..yão
nou um C€1til sequer ,para O D~trl{o <;ursos lOU à má, a...iministração.
O Sr, António Jucá - Não apoiado. dj'l.":'TIdt (;ue não pcdin a Il.dmini--,traF~d~ral, COll:be •. preClsamente, a cO·
O SR .. CATETE-PINHElRO
_
O S,R: CATET'E PIN~RO - Mas lç,fio t>úblici!. do Pais cnnt.nua-r su5~i·
ID15sao do OlStnto Federal, da qual Lembro ao' nobre Senador Guido ~ ~edl00s ~quele hospi .. al ~t,;.e me 1ta a pre.ssõ~s da forma ;xJ-r que vem
tat;o parte, atra,,'és da- Presidên~a. Mondill que quando me referi aO as.. t~:am, tam.,b~m esta revel:a.çao po~ ~sendo. Nest.e aparte, que:-o diz~r ~
do gl'ande e patriota sen.adol' Lmo sunto .3J.t.uei a. respon.-'mbllidade na. der~ dlSCU~ com o no~re senadol'lv, ··EX'!. que a situação d.o Rospit.i-l
de Mattos, ob~er e. 1nclt..u:.a:o da ta~ 1
do Hospital. Se mé- A~~on:1? Juca to~b. o q~a.o.ro que S. Dist~Lal de Brasília, segundo' creiO, é
bela _ do 01.strno Federnl _no ~Orça~ di,os ou mdi.06.s. pela. sua dedicação Ex qUl.<;esse a.nall&.l-r )Xl.1a. se convell~ idént·lca a de torlos OS ou~r03 ór~fi.CJs
mento do corren~e _ano. Nao foose~ a ao doente, .chegam ao ponto _de yar~ cer d~ verdade ou- na~ dI) que acabo Ida. adm,ülstra.-Çã,o municipal de Bra ...
atuação ~a COlUlSSao d.o Ol.stritô "Fe .. rer O HOSpItal, é para que llaQ fIque d-e a.iumal'..
.:Ília, 1l:3t,es ainda aguardam a legis·
deral do ~enado. n~~ --teríamos na ele, além de muiLa sujeira., também
O Sr. Guido MOlldin _ Penu:t-e V. laçâa própria do Distrito Federal, que
Lei de .Metos, Um celtll sequer para coberto de lixo. É. nisto. p.obre Se~ EXij. um .aparte?
rOl enviada ao- Cougres.<;o em 1900.
o D1st1.'lto Federal. Reportando~me, nadar Guido Bondin que v~j minha
OOll} cêrc!l de trinta e cinco projetos
'
O SR, OATETE PINHEIRO
de lei, para dar llm·a estl'utma defi~
ainda. ao. aparte do· eminente Sena~ revolta,
dor Autônio Jucá. podemos recrutar
Não há. nobre Senador Antônk Ju- Com prazer.
nltiv.fl:. à. ndminiStração mun~cip3.l de
aquéle exemplo wstódco citado }?Qt cá, senm'cione.llS1110 UM minha., pn..
O Sr. Guido M01ldin .::... O!nnte da BraplHa,
5, E.x:~ - o do:!, estaJ..eiros do Eg1to lavfllS, nem no que a imprensa t.em exposição que V, Ex\'- faz à Ca!i.-'l-,
Até.,hoje êsses projetos não tiveram
Assiril, em come- olld~ os t-écnlcos ocldent-al.s, a pri... noticiado, tampouco no que se;lOOOO nessa particularidade da. sit.uação do prosse~uim.ent-O,
meira pergunta qu~ fizeram, foi Sô-Idizer, porque, se ma.is não digo ne.'ite Hospital D.!sr.-rital, que . . perspectivas, ~uenciu da- 8"~ência de Leis es"tutu·
bre se ali havi~ hospital. 'Aplican .. · momento. é pOr umn questão de éti- Ué esperanças .se pode ter· quando _ mis para a adm~nist,rRção municipal
do-se e hannolllzando·se. co-~o uma ca profissional também, Isto quero confol'me foi citado - a pt"evisão de j(', Bra~mR. a"pr~ent,am·se as CtÜami ..
luva. podemos ~n.d.agRr telattv-amente dizer a esto Ca,s.a.. _ e o dIgO com despesas para BrasHia no DDO de 1964 jc.des a1zninistrativas que estamos
à situaçã<> do Hospft.al Distrital de tõda a. loold,ade e o posso Mirrnar é de cinqüenta bilhóes de cruzeiros, presencitmdo. O Hospital ',Lrital é
Brasflia: há Govêrno nesta tel1'a?
com dados concretos, E mais, !lobre l..Sto para wna Receita de um bUhão 'Jma' funda~ão ql1e tem a'os()~uta auO Sr. Antônio Jucá - Permite o Sena-àor ~A..'1tôll.io Jucâ, as dua.s crian- e meio? Um -bilh'âo e meio pitra en- 'oncT'l"
agministrativa. t'! fina!"l.::~_nl..
nobre orador um aparte?
ças a cujo óbitO fiz referêl1.::ia,_ não frmte.l· uma despesa prevista
em. ':<'01 encampa.do pela PrefeiCtllll. Ma.s
O SR, CATTETE PINHEIRO
morrer_anl em comeqüencia da desi;;; cinqUenf.a biIhõe! de cruzeiros! Evi. ~omo a. Pl-efeitura não tem autorizaCom muita satisfação concedo o drataçao, Dm~ delas , morreu "o:n jememente, para,. se corrigir a si~ "ão legal para. filanter quadro d'~
apart ao nol.>re Scnadol' Antonio ~êrca. ~e 30 d~ d~ v1d.a e a. o.utra tuação do Hospital Distrital serã pre- pesoal. fO!111ou-o, na gencl''Riid.ade dos
e
.
com cerca de :J ou 6 dl!iS de VIda, c:1$Q se contar com outro re.::utsO que ~asos', à. c.usta üo Pe-sso-'ál da NOVA~
Jucé.,
,
qp.ando estavam entregues int.eim: não o orçament,o pois éste já estará CAPo Todos as ól'gáoos da adtllinlstra._
O Sr. A7,iônio .Jucá - Pedi ê.s:te I ment.c fiOS cuidudos di) H05pHaJ. _c. !todo des!;ioodo Veja V, Ex;!., por- cão públIca do Distrito Fzderal, pomo
~.parte
porq~le, em
primeiro 11).g:11'.',só morreram porque não lhes põt;~ tant.o, qUe oer,spectiv9ól t-emo-s. em (a~ est~..... na. mal.:5 abso1uta Ucga.1idade
tenho a impt:e5s.3.o de qu~ minhas t/:s('r d-a.do oxigênio V. Ex\!-, conio me- Ice da assistêncIa .!lospitalar para du- [1 funcionando à ba.~e· de providênciaS
palavras. i:qfe!izmenté não fol'a.m dlco, p0d~n'i, interpretar o significado l7.en~os e c!~~~enta tml habitantes do 'medj~tf5ta.e:, QUe SÓ poderão dar catl.'a.
lJem comlJreendic1a.s, O C"\!<.:: DrGC'JH~l dit.'S mi.nllas DitlaVl"<.ts. ~
'·c'~e CH: ~
V€Z lH·Q:res rt$ulta·doo. E' O que está
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me

--~

aconte-cendo com o Hoopital Distritlàl
de Brasília,
. O SR. CATTE:rE PINHEIRO Nobre Senador J(Jsé FeEc::-.no, o ~\l
aparte realmente valioso vem, de ce,'ta. maneira ao encontro do que ant%
afrimávamoo: enquanto falamos tanto em reformaI' velhas e.struturas, cs ..
quecemo-no,<; da r~:ponsaUjt.~de qUf
nos càbe nas novíssimas estrutura."-.
'como aquela qu·é deveria ter sido dada

de ordrm administrativa, cujas eau~
s~.s qevem s~r estuda'Uas e, prmcipa.l..
mente, SoluCIonadas, para que a as ..
sistênCla hospltaIRr ~eJa uma lealidade em Brasília.
O Sr. Joaqulm PaJ'ente _ V. E.x: a
me permite um aparte?
O

SR. CATl'ETE

POlS não.

PINHEIRO -

,

pa.rar

sendo lamel1tàveJment.e eedidÕ
O SR. FRESIDE:NTE~
exibição de espe~ácUlo~ do müi,s ~ai.
De acôrdo com O A t 140 d R I
xo nivel moral, InclusIve para afIxa..
n
.
r .
o eg ..
ção de cartazes mconveniente.s à
me to In~elno, ,0 .Requerlmento será
da e~colar naquela casa.
ren:etido a C01~lssao ?e R~~açõe.s Ex ..
!ierlol'es e vIrá a c:oIlSlderaçao do Ple..
O Sr. Gllldo Mondin - Tive opor- náno na presente sessão.
Jumdade
doz. constar pez:soalmente
O o
l' ot::cre
o~
tá'
.
.5e fat<l.
. ~r.
1'10 vaI ler a In ...
dI~çao que acaba, de ser apresenta ..
O SR, CATTETE PINHEIRO - da. pelo Sr. Senadol' Cattete Pi ..
gste o problemll abordado no memo~ nheirQ,
nal. E' antenor a êsse outro da can-I
,_ .
tJna da EsCola Parque.
. E hda e anojada a s'eguinte
O Sr. GU/do MOndin - Congratu- ,
Indicação n9 1, de 1964lo-me com V. Exl!-d
por ter
ao
ttrazido
O
Sugere o e,tume de
questõe$
Plenario assunto' esta na ureza.
rela ,.
aaSenador Jos!1phat Marinho disse
M 'd;~o~ s '1,. com a AS8(S~enClll
muito bem que devemos faze!. o P3;o-1
e ICO- OSpL"",Zur em. B1W3tlta.
pel de Vereadores de Brasllla, nOS
Nos têrmos do al't.go 220 do Re ..
que convivemos com o povo de Br~-, gimento Interno, tend.o em vista a.
sÍl:a e sentímos as mesmas necess 1- competência que estabelece
dades, atribulaçães e tremendas an',',
'<: _
:.
gústias que se ab<-ttem sôbre todos.
Inn.co a ComI~~O do DIStrito Fe ..
Portanto. cabe-nos, pertencendo ou deral o exame d'<ls questões relaclO ..
não à Comissão do Distrito Federal. nada~ CQ..m a Msistência - Médico_
nesta Casa, abordar êsse assunto e HOsPltalD_r~m BrasíIía, especialmen..
d,efenrl.zr a. população de Brasília. te- no que diz l'esl;Jeito:
V. Ex\1 procedeu bem. ~ .qll:e outros
1) à ol'gan:zação e malluten d
o accmpanhem ne.s.sa lnlClatlVa.
Hospital Distr.tal'
çao o

Vi-I

és-I

I

~ O Sr, JoaqUlnl Parente - . Venho
(Muito bem 1)
acpmpanhando, com VIVO Jl1telesse, as
81'-;- Gnido MOndin _ .Brasília já. cnticas formuladas por V, Ex" com
é um problema de base.
- relacão ao HosPital D"t1'1tol de EroO $r. Aloysio de Carvalp_o - Pel'~ silia ~ e. principalmente. ao que se diz
.
respeito à sua administração. Não
n1ite-me V. Exª' um aparte?
podemos deixar d'e rec::mhecer que as
O SR. OATI'ETE PINHEIRO - acusações feitas por V. Ex~ são jusCOm muito prazer.
tas e razoáveis, Gost'll'ia. entretallO Sr, Aloyio de carvalho - Ouvi, to, de saber se o orçamento aprovacom Iltenç~o, todo o apart.e do Senhor do nesta Casa-, da ordem de 40 blSenador Jc~é Fdiciano, mas não sei lhões de cruzeiros para a Prefeitura
se o bom funciOn'3ment.o, se o fun~ e, conseqüentemente. com a.l~un1as
cionamento eficiente e com recursos verbas destinadas à manutenção daadequados do Ho~pital Distrital está quele Hospital vem sendo apl!cano
na dependêncla de tôdas eE:SRS leIS com a reO"ularidade·d'êseinda. provenQU; o Congresso ainda não votou do assim ~aquela Fundac'ào dos 'meios
~ara. Brasília. :f:Je faz parte .de..~1l1 necessários à SUa subs'stêncla.
.
esquema em qUe outros hosmf,":: se, O SR CAT'tETE PINrEIRO _
lnse'irão. EntreU:.l1to. até l} .. je, náo 1\ T e '
on'
1 "1
'n'"
p SR. CATTEIE PINHEIRO ,
hOUVe nenhuma Pl'oVidéncia df\, admi_ s:n:~oi.° °a hUi~o~Oar~~~~~e do ob.e, Ao-radeço o aparte de y, Ex!).
.
li) ~ construção e estad.O de cou.
n.~tra~ão no senLd o de se con:::l'eti~ . _
Jo q
,
~ Sr. Josaphat IIfar.mhO - _~ernll-: ~~Ivaçao do edíficio do referldo Hos~
z8r ê~!:(' e;;quem3. De modo que (
S1', Presidente, creio que o ten1po te V. Ex:). uma nova Intel'Vençao?
pIta!;
l-!0-;:pital Di.strit~l (>stâ at:n,den::o ,a de que diSPO?hO. está-qe esgota~do.
J
O SR, CATTETE PINHEIRO _
IU) a prOblemas de pessoal prill..
tôda a. p:Jpulaça:? de Br:'lsiha, ate,?O Sr ..Gu_!do Mondm -: VeJo que I Pois nãQ.
cII?al?1ente q~.ant() ao processo de ad~
de::ldo a populaçao das cU:·J.des satc- V. ExlJ. dlspoe de alguns mmut"?s &11"1::.1
.'
mlssM, capac:dade funcional e níveis
li.t~s e a:Endendo até às p,:;,uln':0~<: da P~!'a 8. conclusão_ do seU dJSCUfS?,
O Sr, JOS~1J]H1t ~Iart1lllo - ~odos l",alal'laiS;
.'
v:Z1nh3.s do:;. Estado~ de GOIa:;. e de por ISSO que a- se-3sao com~ç1)u nu!}:; OS fatos, arguidos sao ktl110 mal.:; esIV'
.. _
.
Minais Gel'ai.'5....
tarde do que regimentalmente se tJ'e.nbâvei,3 quanto .se sabe do nume- t ' i ) a aqUlslçao e emprego C!O ma..
,.
. , ... e:-:ige.
,
11'0 de senidot'es que trabalhara nes~ 1:"1 a1 dI;'. co~um();
O sr. Jose Fel (' ano PermItc'sas 'n<;titulcões qUe devem adilliDis·1 V)'
me o nobre ora·dor um ap~rtQ?
O ',SR, C~T'I'ETE. ~INHEIRO - O tl'ar IBrasiliâ ConfeS$.o a V. Ex;.! que
Salaa ri'~qU1sp:meI1to hosp-tadJar.
Pre,o;:ldente e magnammo
Of" 1
!oS
~s~ leS, em
e março
O -SR. CATTETE PINHEIRO
O Sr. Guido lr'lolldin _ Por isso, co- o~tro dia, ~'ec-êbendo o plano
leIa: de 1964., -:- senador cattete Pl1lheiro.
CJ:n p:'~zer,
mo cheo-uei tar..:!," ao plenário nor VI u:n decleto do PresIdent.e da Re
Just·flcação: Oral
•
.,
~"
.... ~,
•
~ '. 1-<.i
públ~ca, aprovando o enquadrame n ,
_
O Sr. JOse Felrc:a.llo - Penso qUfl I,;uusa de .O~l~ros af~z~les, de.:)eJal.a Ito dos sel'vidores da NOVACAP. 'FiA
co.mssão do Distrito Fe ..
o S·l', Sena,cor A:oysio de Carvalho vGltar ao l!UC:o do dl.scurso de Vossa u' f<, >mpress1'Oll~do com o voJuclel'al
_.
. ,E
I" 'P"1'
' q el ,-aO I
,~
t~m 1'0.zao em dlzer que falta a com-j xce enCia.
. ece que -V .' E x·a a b01todo um avul~o do Poder Exe.)
pl:.':r.2-nt:1ÇJo do sLst\'!U1':l de a.s.sistcÍ1~ d?u a di~cu.':isãa que R~ trava ne':ta ~t1i;;
qu.'" o trou;~ para esta Ca.f-.Ol\I!".~RECEj1'I~ MAIS' OS S'ENHO·
ela de __ aude pública em Bfa.si~ja, A Cidade
(I.
pxtendld.!I OC,l1 p9?,J.!'), sa e mandei cont.ar, Foram enqun- R :s SE~~DOREf3:!
F~n~ia::ao. eon~ a sua auton.om1a ~b. "por .p~rt~ dos e.studante,~ sec~ndat.?.s, drado-;:; dez miL cento e oitenta e noJosé uu?cmard - Al'thur Virgílio.
-to,ula, adm.mstl'atlvu e flDanCelrft. do le·taurante da E'iCo~a Palque.
ve funcionários, E não' há um .fun~
ZachanRs de Assumpção - Cat ..
pOdêl'.a e~i"gr prosE0?,u:r!dl? na c?m- I
?R. CAT't~TE; PiNHEIRO - c:onário seOller _ e aluda h~ pouco tete_ p:rllheiro - Joaquim Parente _
p13m~r..tRç3.0. d) a~sL~..tencla. médlco- I ~ ,0,. e restaur~I?-le, e uma. pequena V. Ex~ o demonstrava _ para cui- All_tOlllO Juci - lJix-Huit Rosado _
h?:.p:t~l.'ll' ~. popula!iao" E1!-treta.:lto. Il,;antma que eXl!';te na Escola Parqu.e, dar do Hospital Distritall..
_
JO~o ~31'ip~no Barros Carvalh(JI
n.3.::l c,$la ap,lc·.ludo sua m.tem\ capa..
O Sr. Guido Mondin ~ Mas eu esE PINHEIRO ~._ -. Herlbaldo Vie-l.'a - Júlio Leite c 8.ad~ de t!'abalho, em vIrtude exa.. lava inscrito exatamente pâra uma
O SR, CATTET
1 _ a d ' LeIte Neto - Jefterson de Aguiar _
ta:nen::e d)s choques adm:nistnltivos intervenção 'a êste respeib. POl'qU~ ~ta a_verdade. co~ re açao
a ml-. Raul Giuberti ~ vasconcelos Tal'_
d:co,'l("n tes da .f~Ita de regulanu'!lta... me parece que graças aos ingentes es- mstrllçao d-a Bla5111a.
r~ - Milton Campos - José Feli ..
Ç8.~,O de su..'ls 8t:Vld'ld~s. 'Se a FnncW: .. forcos- do' Dr. Pujol, Secretário da _ Espero, nobres senadores Guído Clano - Lopes da Costa --=- Antõnll)
ÇdO fu::c:ona~.::~, regularmente como Educação de. Brasília, cheg.ou-se à Mondin e Jo;:;aphat Marinho, que nóS, 'Carlos 19.
,
F:und~çao, lm!vmQ.s os quadros fl!~e concessão de Um. restau!'I:lnte aos eSe nesta sessão legisJat:va. possamos, re~ •~
. ' .•
clC~a.1S eXC1U51'Vamente á. se.u cr!terlO tudantes do ens~no médio localizado presentm- o -papel que nos compete"
O SR. 1 RE8JD.EN'J E.
e ~Q.ada . de r~c,~~~s próprios. perua na W-3. Tenh:> a impressão que as- d~ defemores da população do D:s.E.stâ. encerrada a hOra do Expe ...
t<::-~_l. m.a.:}!' efrc:e.:lCl~ q~p. .atU·3.lme-:!-~ sim estaria so!uc-ionado o problema tl'H.o Federal.
dlente.·
~
; ' !i~:>J:'i2's~uS funcl~nar~os ou s510 que surgirR na Escola Parque.
Esta Casa ê a Câmara do Distr!to' Estão presentes 44 51'S. senadore!J
un~c;p , 3. os ou nao sao, ou .saa,
O SR. CATrETE PINHEIRO - As Federal. Tomamos·- a deliberação de
Passa-..>e à. Ordem do D:a,
- •
r~.'1Ul<;!tados o,u pertenc{,lll. à, Fund.'l- apl'eciações qUe fiz, foram não sá em não silenciar. mais de não silencIar
v-otaÇão, em turno UlllCO, d(J
çuo ,0, que ,cr:a enormes ~Iflculdades decorrência dos acontedmenws de nunca ma'is
J'á que está tão em
adm'_nIs:r~tlvas, Se man_tlda a eon· ontem, Como do· noticiárIo da imProjeto de Lei da Càmaru n,9 37~
1
1
d
F
d
moda
convido
os
nobres
cole~as
a
de 1963 (n.9 3.692 B, de 1961, na
C2pÇa .J lnlC ti . e U'l ?-çao, com S.?lls prema maiutin'\õ\, de hoje ..,>e~und9 o faz'2rem sentjr também a pressão do
e...':.t''!tutc? e lf'lse normals, o problema qual o Ministro da Educacão e5taria
Casa de orlge7itJ, que autorú;a o
n~o serIa êste .com que nos lep:1l'a.. em ponto de vista. contrá'rio 90 do Senado sôbre uma administração. pe~
Poder Execu1i1:0 a doar 4 Fun ..
mo,,_
la qual som<;>s OS principai,s responsát..lç'ão Darcy Vargas terreno cl4
Secretário de Ii::dUC':lÇão do Distrifo reis, porque hOIDO]OgillPOS a indicaac,rCscida 'ele llurrinh.a, situado na
O Sr. Aloysio de Carvalho - _Es~ Federal. Ainda tna;s, fui infonnado. ção da sua .autoridade máxima!
cldade do RiO ae Janeiro, Est.ado
tou plenamente satisfeito com os es- hoje 1)1>1a manhã de OHe a+endp'l"-!o (Muito bem! Muito bem! Palma,s).:.
da G-uanabaral tendo PaT?-ceres
clarecimento;:; prestados pelo nobre às reivindicações do órgão dos EstuO SR. PRESIDENTE. ~
Favoráveis (ao projeto e it emen ..
S:Jnador José Felic:ano. até porque do:>ntes Se-cundárjos d... B1'asília, o 81'da de Plenário) soo ns. 322, 856
faro o melhor j:uízo dos- integrantes nhor Ministro da Educnro.ão queria
Sõbre a mesa. requel'imento, que
e 857, de 1M3, das Comissões: de
do Cunr:::eiho da Fundação Hd~J1italar conceder o auxílio finan(',~iro de c~r vai ser lido.
Constltuiç~Zo (: Justiça e de j< i_
d-e BrasíliJ., Conhf'~o algun'i de seus toa importânc;a. nar"'- Que fôS'3e amE' lido. apoiado e va.i à ComisnaneM.
c':.'n1uonentes e dêles o conceito qUe nliada a cantina da Ec:.C'::>la. parque
são de Relações Exteriores, o S€e
•
(lue então seria transformada em
f8,';o é.o melhor.
guinte:
. A discussão foi encerrada em 7 'de
re.,hmrante.
agôsto de 1963"
O SR, CA"TTETE PINHEIRO - O
Defende-mos a tpse de que é incon9
rmart(' do nobre Senador Alo}"Sio de testável a nece'3sidnrJe de um reSt'11!Requerimento
n
37,
de
1964
A vota,;o será feita em .,crlitr.
Cal'valho me faz lembrar a ,"'ecessÍ- rente nara' o:; ~studante~. Entret~n
T~ndo sido convidadO a ps,l'trcipar, .1'110 secreto.
o(1de de uma afirmação ne."'te meu ~o n:;o df'vel'ia ser i'1<:talado na F.3o SR. E\JR:::CO REZZ~DE.
di.':(,l\~O: não tenho absolutame::lte col:'! 'Parque: mas AO lhdo do Elf'fante d;a Delegação do ~l.'asn a .conf('lên-I
Pero a p.alavra pela ord'" n Se lo
n€'nhllma. flCUS'lr:'PO de f1... r1ern p . . f'<:O'lt B... r,..,~o ou na Avenida \V~3. !ocali- c:a das Nações UnrdJs sôb~e Compf..1,
n1r
ou p'!'ofisslonal ao~ colegas ou aos '78('~Q rlf' f~ci1 ::tce,c:.~o flO~ estudantes ClO e De3envolvllmm~, a In:lU;2;urar- Pres:.dente,
se em Genebra em 23 do corrente,
p'!"cfiss'onais de e:nfer;ma~.:'m que tra .. seclT11rlário<; dc-sh CflnltaL
O Sr.., PltESIDE:NTE:
ba!hWl no Ho~pital Distrital.
O Sr. Grticlo lIfondín _ Parece-me solicito a necessária. autot'Íz~1çâo do
S_enado para aceitar essa mLssão em
TeI .
O /;r. Alo1Jsio de r.arvalho _ Voo~ oUI> o memoriol ou'" V. 1=:x'- leu. di1'l- "lrtude da qual deverei ausentar~me
a ~ <10 P ,avra, pela ?rdem, o Sr.
sa ácelência não fê'l., a.~é aqui, ne- '!'ido ::0 81'. Pl'efçito, abcrdava êsse do Pais durante 0- pl'azo de. aprox:- Sen GOl' Eur,co R<;zend{,
nhUn11 acusação dessa natureza.
'1foblem1.
O Su. E!'RlCO REZE~n~:
O SR. CATTETE PINBEIRO _ madamente, um mês.
O SR.- CATTETE :,?INHEIRO \b-ordaVtl o nrn'blema, relativo ao auSala. das Sessões. 18 de março de
IPela Ordem .~ Não fOil:' revtsto
Procurel somente ana~lsar problemas I ditório da Escola Parque, que 'Vem 196'4 _ - VascOncellos Torres.
pelo') orador") - SJ--. P!'es1de~ :Ie, crek> I'
a
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(Seção 11)
=c-

Vem à Mesa, é lido e aprovaM

mento· das COl'l'eiGJS e Telégr-.afos'

os noSBQS da. prejuqicaria a segunda: estanlo

o

trabalhos deixando para o final as as duas proposiçôes sem emenua, se- uma sélie de sêlos COlnenlOrat.ivog 60
matérias' sujeita.s a escrutínio secreto, e aprecíal', desde já. aquelas
que envolv€t..'Il ..-apenas
deliberações
~imbólicas. N.este sentido, requeil'o a
V. Exa. a necessária preferência.
O S.R. "'RESIDENTE~
A Mesa aguarda o requerimento de

ria possível uma tram~!.H·ão em conjunto para que as duas finalidades
sem alcançadas por me\o de um sO
projeto d~ l~?
.
O SR. PRESIDENTE:
A Mesa não paree~' p03sivel o J.ue
,~,W.lba: de requerer o senho!' ,Senanor '

centenário de fundaqão -da Associação
Comercial d'o p-ará, com sede em Be~
lém Estado do Pará.

569

!I,~guinte

Requerimento nQ 40, de 1964

Nos têrmos do,<; arts. 212. letra I e
Art. 2? Os selo~ que se dedinu!':1o 274, letra a, do Regimento lntemo. re ..

aos _ serVlços postam c~muns _e aéreos, queira adi.amento da votaçã'Ü do Re...
ser~o lançados e~ cH'culaçao .nos ~ 3 querimento n.9 4-64, a fim de que só,.
(tres) , ,.meses ~egumtes a publlc,açao
ê!e .seja .ouvida a GonliSS,:0 fie
V. Exa. por escrito.
Aloyao de Carvalho, porque 0.5 dú';:' da pte.,ente le.. ,
.
,Relaçoes Extenores.
D"ojl'lt.'t está!) em fases diferent-"s C
Art. 39 Esta le! ent,rara em VIgor
S I d
S
n
~'~JEt(,~em vot"Ç'O
.,ta· em .,.•>,;:~!lj<J na data de sua publicação revog~l\;:; d '10 '6.4 as e.slso~, 'demclo.dl" ,mat~o
Vem à Mesa e ri li:'.; o seguInte....
<OI
~
,
.:>
as d'
,~ .. ,
e J" • - A Oys1o e alt:O 10
~tJl'n{)'
outro em primeiro,
l.5pOSIçOe~ em con~rano.
í
•
E' êste o par~cer da Mesa·, que ti:=,- .JuSlljlcati~a
O SR. rRESIDE~TE:
Requerimento n~ 38, de 1964 sim decide.'
o presente projeto, que Se reVf'ste o projeto sai da ordem do dia,
Nos témws dO art. 212, letra q, do
O SI{. ALOYSlO DE CARV.-\LHO: de inegável alcance cueürul Visa ti.
VQt~'Çáo, em turno lÍllico, do Re
Regimento Interno, requell'o altera81'. pn:sidente.,.. ptl(O a. pa!:.tvr.I, p8ia comemorar, de maneira significativa,
querimelllo n,O 6, de H~Gt pelo qual
cão da ordem do Dia, a fim de que olueIll.
através de uma. emIssão de selos pos_
o S!. Senado;' Meto B,.aya soliclla
ã materia constante dos item 1 e 2, O SR pra'SIDENTE' ~
t~is ~ e aéreos. o centenâ~--:o da 8..>,r;_
a trallscr'iC;ão, llO~ Anai:; do Sena"t,efam subrrí~tidas ao Plenário em 85'
...
•• _ "
:.
CH\çao Com.ercial do Para.
do, de declCll'aqiio feita pelo Cee 9,9 lu.;ures.
Tem a palavra, pela. ordem, o nobre
E~ita benemél'ita. e tradicional :uH
neml tllbino S,'lca, P;eQ,(/ellfe da
d
} , d
Ih
d d
'
\
Pelrob1'ó,s S, ~, em c~,rater oliclai
,$11a das Sessões, eln 18 de março Sena 01' AOYSiO e. Curva o.
la. e lunda,dll.
em I? de ,fe~ereiro
e !JUblicada eut 2{} de j(l1H~i)o.'
de 1964. ~ Euriço Rezende.
O SR. ALOYSIO DE CARVAI.. lIQ~ ,(ce 186~, ~Ol C{)nSl~~rac.a, ~a, lOngo~
anos, orgao de utIhdade publIca IJ.n~~r
Em vobção o proj-eto,
O SR. PRESIDENTE:
Sr. Presidente, voltando à questão, pele -Govêrno Federa.l como EstadH:lll
'
O sn, EURICO UEZE:S-DE;
Os senhore ... Senadores que apro- Si: e",,",a e exclv:hvaomellte a l'az,w c.e e Municipal.
(Pela ordeno (Ncto fOi revi,tn pelO'
vam o reQuerimentú, queiram pel1na,.-· decidll',da Mesa, requerere} !). ... i'c!..,\Le:It\'} ,.São múltiplos e Ll1estilnáveis Os sera votaçãQ da proposição que está VIÇOS Q,ue, há um secuIa, vem preS".1."L otadoTl ~ Si', Pl'es:dente, l'l:cpelro de
necer sentados, (pausu.)
em ,,·.egundo turno. consulto, ent,i'e- ~o jlll~t-elTUptan,~nte, u A,~~ociação I~' &'\3., se <;lig?e .infppnal' sI.?- o l'eque ..
O requerimento está aprovado. Con~ t·anto, V. Ex H sôbre se o ad!:lment.o Comerr,lal do PaTa, através de florDS, l.m.,ent'Ü ,esta lflSü'ULO com fl decla~
seqüentemente. passa-.se. ao 30 item da pode ~el' pvr um pel'Íodo deilwrr.narto, Que visam a .incentlvar as ma~él'Ül":' l'açao objeto da tramcriçi'io p3d~da.
Ol'dem do Dia,
pois sendo esta a decisão da Mesa, Sl1- pn
r
d d
onho que, votad-a, hOJ·e, a proposição
ma~ aI p:'O UZl as,
I O SR. pitEHi])I~.:\'TE:
Mantém a Aswcia.çBo, há. ' Vád')S'
votaçdP, em segundo turno, dO P
Projeto de Lei do Senado número que eStá en. prm1eiro t't.:.l'no: ela, c'.)m a,nos. o conhecido COlfg-lO Com'er.:::al, ~ O requ,er mento e cá it1,stt:nit1,~ ,c~m a
4, de 1960, que autoriza o poder a redação do vencido, ~2 houver, po.s- cem matrícul<l.s belll re~ujares em se 1':,S' pubUcaçao que, tlldo ,mú Cil. t,Ol par
do ~x-P c'slden,te c,J, _emp:c ~l rn\
J!;xecuüvo a emitir selos comem u- sa voltar a uma ordenl-do-dia po.s •. , diversos curs-os, iIH;lU~ive até o 4,r'lU ?o~ta
.1,o ma1 C1.1)O l~om[' n.O e',a espec.flca.
rativos do cínqüentenário da fu1t~ l'ior, na me'm.g, situac;ão de segundo de técnico de ccntabllIdade
turno, não havendo emBnda.
.,.,
no em nenhum documénto
dação da Prelaz'ia do Alto SOli~
Justo sera, pOlC" que U 1n1portanfe
'
mêes",(tendo Parecer n 9 855, ete
Encammharei à Mes&! o requefimen- efeméride seja comemorada da m,.l.u.:i_
O SI!, EUH1CO flE'ZENDf.;
19ê3, .da Comissão de Redação, t-o,
raspropcsta p~l~ pl'€Sé'nte P~Oj~to" '
Sr, Prt..'mlente, ne~te ccrS::, levar1t'l'
Ojerecenao a reducdo do venci ... o
O SR. pnESl~ENTE:
" ala ,da", Se~fOe$, em 16 de 01H,~11~'C > t\Jua quc.:;tüo de ordem, no seJl:Ido de
em 1'" ,tUrno.
~
A Mesa aguaJ.,ua o .ceq:le'unellto rI.: l.le 196:3. - Seno.~úr ll-lart!}lS JU1\.orll"e?la~~lr r.ontfa a au enc,.:]. de._..,,~\ pll~
Em votaçã-o ,
V, E-xr.
Votação, em furno úmco, do J11Caçao em U\'UL'io,
O SR. ALOYSIO m: CAln'ALHO:
Vem à Mesa, e 'lido e aprovado
Requerimento nO' 4, etc 1964 (~J'l
O SR. PRIi.'SIDE~1E - Nào 11:', :lU"
o seguinte'
que o Sena.dOI Va~(;Oncelos '.~6,..
.';t;nCiE de p:J.b~,('[lcto,
SI', Presidente, peçQ U p,i.la Vi'a pela'
reg .5o;wifa trf!n~,cr'çao nOs A!Wl<;
O
'
ordem,
O
do, Senado da carla pela qual o
SR. EURICO REZEXDE ~ l.'l"'s,
Requerimento
n~
39.
de
1964
S
h
não
cO.l,jla
('1C
,avul.'o,
,
O SR. rRI:SIDENTE:
<J1l ar Pr eslde'tle da R~pú,'l)ca
C SR, PRE.:::iDJit\ TE _, ~"', .. p <te
Nos têrmo.s dos, arts. 212, let.ra l (l
TeJU a pal&'Vra o nobre Se~tador
274, letra b, d{) 'Regimento Inte,no,
~~~,~I~T~71~es~1'~~~l~J~~it~~ oR~7:!:~ g~~x~b~rg~'t P~!~;C:,Ção, O He~ m~nto
Aloysio de Carvalho.
requeiro, ad13ment-O da votação do
sil, e da re:;pectlVa l'e:,posta.
O SR. EURICO REZENDE _ ORe ..
O SR, AI.OYSIO DE CAUVALHO: projeto de Lei do Senado, n.9 4, c.e
Em votacã.o.
gÜ\\;j;':ntc d~t~rm\Tia que o ret1uc ....ll't:.uiO
(Pela ordem) (Sem revisão do ora_ 1960 a f1m de ser feit.a na sessão de 7
4
~
,eja devidamente in,tlu,do.
dOr) 51', presidente, levantarei uma üe, abril ce 1964.
O SR. ALOYSIO JH: CAUVALJlO:
Sala das Sessões, em 18,3 ,G4 Ora, os 51'. . , Senado!"€,s n -o tom8nl
questâo o.e ordem porQUe nâo me dei
Sr, PreElidente, peço a palavra '{Jc:a cQnhecim::nto d,a matéria que se en~
ao traba;ho de con3ultar o RegimeJ';to AlOYSIO de Carvalho.
ol'ct.em.
contra na l\1e.:,R, ma,s qu,lndo Cüll!,,;a
IntéfUo, e pre&umo esteja V. Ex\). na~
O SH. PRESIDENTI~:
do avu'l::,o. Tenho a :mpres'âo de que
bHitadc a resolver.
o
SIto ~RESIDE::"\'l'F.~
llenhum SeBador conhece o texto da,
Fica adiada '1 votação do item 3.
}!;:::;r:a'lllOS com fluas proposições na
Tem a palavra o DOüre Sena.dor publicacão, ou, se conheee, já o esqueOrdem do Dia tendentes .:iO me~mo
Votaçáo, em primeiro turno, do A.!oysio de Carvalho,
ceu, O().,s jã decorreu m'rito cempo
O!lJetivo _ emissão de selos po~taJs _
projeto de Lei do sen'ado númmo
no tOl'velínho dn vida nac.o(.ai eu{
ambas em regime de vQtaçao; l.ma,
O SR. ALOYSIO DE CARVALHO, que os pl'onuncíamentos, suave,~ un~.
137, de· 1963 de autoria do Se'l,hor
vo~açao em segundo
turno; outra
Senador Martins JúniOr, flue auto(Pela ordem _ Sem revisáo do ora cnroonárlo-,? outro.:-, se ,~ucf'dem,
E'
em pr1mel1'O, Cj)ncluo, CaL Que ne. riza o Poder Executivo a (nmtil' âOT) _ Sr. ~residente, desejat'ia tlue muit{) fácil, a e:.ta altu: a,
ler-me
nhuma dãS dunoS pocte ser emendada
selos comemoratIVOs do centen(trto V, .Exa inf01'musse se o r€querim~nto ocorrido um fratUl'umen_o de rtlemór~a.
uma vez que 'a dlSCUES!io já estã en~
da AssOCiação Comercial do pq,ra esta acomp8nl1ado 'de texto autênocoj TenhO a iJnpl'e~são de Q.Uf. votarei às
cena,ja.
tendo pareceres favoráveiS sob (,S das duas carta:: e se a carta do ..?n'..- cegas, ta'l1to mai~ quanto o item se~
De modo que l'e~,lr1tljo a qlll"~c;tão 1te
nS, 758 e 759, de 1963 das GOllUS
SlL.~nte da República francesa está guinte da paUta trata de O,itl".l tr'ans'"
Jl'dem aO seguinte pon:o: não poden ..
8ÕCS de Constituição e Justiça e (!c devldamente tnu,llzl.Ja- pa:'a a. mser~ cl'Íçã~ de dp.claracão de m~smc Gene·
10 ser emendada qualquer das duas
Fmanças.
ção ou se vai ser inserida na línpa. ral AlbinlJ Silva, .
proposições, pode, entretantJ, se-t
,adotada, na forma do RegtmeIJOO, a
A discUSflão foi encerrada no dh! yernácll1a do Pre~lidente Charles ce
Creio que o Plen9.r,') c')nco\'ü~rfl coOaulle.
provldéncía. da tramltàcão elll conju!'! 29 de janeiro do corrente ano.
migo, a llão seI' que 'laja em outros
to, pS.lt'a efeitos p.osterio'rl'!s'?
colegru" ~ lucidez filie IIIf' f,t,, __1 Mas
Em votaç,ão o projeto.
O SR. PRESIDE~'fF.:
Minha qUP.~tão de ordem tem eM"
não me encontro én ..ondiçõ~ (lt \,<}..
OS
81'S.
Senador-e.s
que
o
apro7am
Da
d-ocumentaçào
conSla
apem,s
a
motivação: impressiona>me que o Setar' eo:sa H'ftr...,;criçf't-o, ,"Jl'qu'"
!
('0nado psteJa decidindo ao rl't-'~!hC' te:tl~ queiram permanecer sent.ados. \.Pllil publicação das ca,rt..;-; t'm um jOl"Ila.1 nheço a pr:me11'a dei',arw;áo "1<',11 a
c;Ujc nome não est.á e~pec;ficado,
po' • {,bre duas oroposições Q~le vâo <.;er saL
segunda, Que veui por ai l1d i1h:lga
Está aprovado,
naturalmente apmvadas e podiam ser
O SR, ALO\:"SIO 011 CARVALHO: da. hora presente.
nma .só, Vamos iar 8; ,'oder Ex~.
Assim, peço a V, Exa, quI" ponr,a
VQl.t'a.:râ à' O\:ut.m tlo Dia, para \)
Sr, presidente, peço a palavra psIa fi ma téria. em pauta,
cutivC\ autorização para emitir selOs cumprimento do turno regImentaL
ordem.
'
r:oJ11"l"(1orativos d3 clwrüentp uãl'io da
Quando a praxe mantém o PlenáE o seguinte o projeto aprovtJeto:
fundação da pl'elazia do '''Alto SoU ..
rio esclarecido, deve, ser In u1"'da, mas
O SR. PRESIDENTE:
mões" e c' centenário da A.sso~íação
o manlém ol>2curo, deve ser
PROJETO DE LEI DO SENADO
CO~'f"'cjal ," J parâ!
Tem a pala.vra o nobre Senador quando
l'€vcgad<I, ('m Ob.;équio da IUr. dez. Não
W 137, DE 1963
Aloisio de Cllrvalr,,{).
E.str~mos .fazendo dois projetos p:ll'a
i;ei Q que VOu votar, Peço, en Lfi.<.:, a
QllnS sa ,r,õe~" duas nublicacõ~j duas
Autoriza. o poder Executivo ti
O SR. AI,OYSlO DE CARVALHO: V, Exa, que determine a 'el~llJ'a do
neHberações do Depa,rtamento dos Corcomemorativos t~O
emitir sêlos
texto pelo Sr. VI Secretát'lo.
,'pio."l e Tplégrafos, do MinistérIO d-a
(Pela ordem) Sr. Presidente, leste
cen I;enario da Associação Com€1'O SR, 'tlR'ESlDE.N'TE - O 'P'I\-, ~', ..
Via~ão e Obras Públlca~, pergun:o a
caso
VOu
pedir'
a
rctirada
do
Prr>jem,
ctal do Parâ.
Exa, 011 áe
V, E:xl.t. já que não ~," ~ &er al)r~senpa'l'a audiência da C"m.s::,ão de B.-el':I.- tá?' d:'~PO$iç:1o de V,
qua!qller outl"o SI', Sem'do!','
O CongreSSo Na<;,ipnal decreta:
1Ada p.mend21 - o que era possível na
ções Exteriores.
Diz o Reg;menlo,' de hüo q,lf: c 1'efase de discus:<,l\O, quav.'do se podel'la
Art. 19 li: o poder Executivo ~HCO~
O SR. PRESIDENTE A ?r~si querimentQ deve e t"ll' i!~<'t,tl'n"', " à
l'l"o:ill1entatmente apanhur a matérIa
dência
àguorda
:J
l'equcllmento
de
V,
Presidêr.cia plll'eCe qtl~ a iIlnt[ld~ d~s·
"'" -f;f'lnmrlfl_ nrr,.t}O"!ição e il1CluÍ1' cOIn{'l rizado a emitlr pelo Ministério da
'
sa publicaçào, que tudo m:.ica ,SÍ}l au..
da. preiudicaria a se!runda: estando Viação e Obras Publicas ~ Depal ~a Exa. (pa usa) •
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Co m:;;ta.. E. entre a P~'obldade fUnCia_! O SR. I·RESHlE!'\'l'l-;:
IJe1tas essas emLarca<;~s. .sàml!nt~, a.
na1, do <?enereI Albmo Silva e ~s
A muténa será publ:cada pllmetro .reg"'l.stl'o na CaIHtanla do, POl .Os 0.1
O SR. EURICO REZENDE ~ Ins.. ma.:stlga~oes glutônu:as dos comumS
::.1(' DllÍ/lO do Congresi;o e. posterIor.' na Capat[lzia ma!..S p!'6xima. I
'
t·
O eRg, o 81'. João Goule.rt, dentro da
t<:r.
...
d C, ...
I
t·tW V. E X" que es a com o process
sua vocação de estunular a
nl€'n.~, n{)S .."nalS o
on-=la:s;o.
Al't 7'} ESta lei entrará en \'i'-'or
na..~ mãos, mas não nos Ulstrlli. p!.ll'~
~
•
d t ti
1
que ná!) con::.ta cõpin .. no A.vul!o d~ zaçno deste PaIS, o. que fêz foi dar
Em votação.
na <1 a eJlla PUlJ ICi!('§O: re'IJzadas
r..t
do Dia.
a Vitória 60 COmUl'l.lSIllo e colocar o
O ~ .. S t ' , . S
o pro"am as dL"pOS1ÇOf!S em contra"lO,
O l-! nn
Ge.neral Albi...'10 Silva na rua d,),
:'; ",r~ ... e.lac.o. e... qu-e
fi
'
, ,
,',
JU.<;iiJi.cOç(io!
Esta omi33ão, porém, pode t5er sa~ a.mf\fgura, ~so deu a entender até I queE'a.m perm....n.cef .-te!HadJs. lPau-,
dfiqnele 1$«·)
! Cqp a apresent.'l.~6'::l df._".te Isnb.sti~
nada, com a leit \ira que l:ierá proce,~ que S: Ex,:l foi dernitido
à'da pejo Sr. 1" Secretál'lo. o que põ.sto porque não cumpria os seus! EAá apr0vado o reqllenment O , plO- hl~:VO p"ccuramo<: colo:::ar Q l'fOiE'iO
deveres legais e. o que é pior, os sers ce<1H-~e-á à ~ran.::cr'::;'[io r?tfJ'.Cl3.,
f'm ccn.-on{mc;a cmn 2S cr<ít:'gl..'> de
11estc mstante /equeiro.,
.
~even~.,>morals.
~...
DLscu:>"'10
em'
turno
único,
do
!qll:e
foi chj~tG, e.sc-oimunda-o (:03 deo SR. flEIUBAI..DO VIEIRA: .
Certo ter sido e&':.1o! o. obetivo que
,!~.', d' -, .. ma" 1 u 4~ I ff';tcs apontados,
Pro/c,o de 'J el ~t l,('
'c.' I, ,
SI' Presidente, peco a pa-l,avfa pe:ra animou o eminente' Senador l\.felo
Br~gou. ao pedir a transcrição do dode, lUG2 lU" 59~, -!3 __.59 , ,~l.a Casa ~~ i A necessidade d: s~ i<;;>.n~fU fl1;1 as
ordem.
.
cumento: provar mais' uma vez _
ongem), que Q.l:;f~v~ ;.;?~re ~ ir« ! p~quenas embarcaçoes, no E'af~,í!'o fluo SI:' P.HESIDEXTE:
como ;"e outras tantas não/bastas~
fe..go de, e!llba r Ca t;oe.:; CO,r! ~~~~t,ea; v'.al ,de carga e p?<":'3.ngeir,?". Ile f:Ü~
çao ate 60, tmu:IOdas ~ M VIÇ,?, gen<:la.". quanto a: t1':!plll:tr,:-O e l ontl'OS
Tem a p:.>Javra pela ordem o no- sem _ que entre e. virtude e o pe~
o::ad'o, na opção da inocência e de. culn~s _,l!ltos rIOS, e ~u ~~,tJ as pro~l- r~l~i.!'.itc,<;. só. just f!ci!.vcis e-ll', r€'fe~
bre senaô:or Her.-b~tldo Vielra.
a.biJldade o Presidente da RepúblidenctUs, tendo 1)a,eCCr~s (lIS~ 1_jQ, l'enc:a aÇ.S nrVl-05 e t'm h rn>"r'i)"-'j lllTI1'0_
P
\'IEIRA·
.
,
,
1"1
]963) ia"
da~ ComLSsoes
'
..
O SR • HERfB;\LDO
~ - ~
'_A'
ca, pal'a continuar a manter os ~eus
( , c 634, 'de
. -.
el re 'ei- l'e~~, e' l'f'co:n.h
ec:da
rol'.... t::'dDS ~t ,I}umtc~
(Feia orde'Íl~ _
Sem re1;lsão do interêsses eleitorais, prefere fjOO1" Q
d~, Lc{ftslar;aof s~ " ?, a ~ l. iConl1f'crm o,> prob]~mf!'" dá nailf'g2~ão
orat<o,) _ $r, Pre,:;inente, peÇO fi V, preshgiar os C(}~unist:'ts, lançando
bV:;a,tr;1~~lrg~~<:iai'::~~;;I~C~b~~S a~ j fluvial dE' p0qUI:'DO po~te,
j:
Ex~ qte me 0sCi'3l'eça - nau ",el ~e na rua c:l"l. amaroura home~s de ?em
. emendas que oferece, de ns, 1 a
,A rel!'l'ênci-n fNl" "alto" rj,II~" foz
o t'lena.r:o já esta
esdarecitio, eu d~ porte do General, Albmo SI 1va,
4 _ CT' e Auricultlt1'a OJror.ull- 1elIminada em f::tce da imprec Isão do
11:10 estou - ,:,obl'e.::e a muténa con- nao poupando sequ~r aquel,e, que; ,na
ciamen; solicitado atral'és doltêrmo,
. '
tida no item 6" é a mesma do itEm Che!fa. do seu (ffiblnete Ml1lt-ar, deu
.
t
316-63 pela reje;11
.]'?, ou se são muterias
diferentes. ao seu govêrno e a êste País a sinR.equcnmen o
)
.
Ta-mbéru ~l' 5uorimfu n €Xh: 1C '3. de
Uma., trat.a de deciurnção feita O:e ja- eeri&ade dos seus esforços e do seu
çao.
•
C[.le o Comàndante seja co ,I:,at~do
ne 1'0 no ala, 26 e outrü de elltre~'j's- patnotismo.
:Ê:Ste, p~'ojeto tM'e sua discus."ão eu- entre> profiM::'ona:s, A.o; P~QUE' 'u-s emt0. con~étiida :.0 d:i.a 25 de janeiro,
A.~sim, Sr, presid~n_te, meu voto é cerrada em 7 âe junho à-o a)~o pa?- ba.l'caçãcs .são, en~ re~m, d"rig-i~.9S
ambas do Gen<:'ral Alblno Sih-rl.
favorável à. tnmscr:çao .. ,
:oado e reab~rta em 20 daque.e mes, pelos seUs pfO!}l':etál':o.s, ltl'Iuedll0
O S
D' 'el !írltger _ Permite em virtude da. aprovaçã'Ü d? Reque- s~rta criar difi.culdade.s ~ u!,j1izat';'ão
o SI:" PI1ESIDF.S'l'E:
,
[. anr
').
rimento na 3-03" d().~ 31'S, LI.d-e!'t's da desses J?e·os ,de ]OConJ<)('ao e trans~
V, Ex, um, apart~.
Maioria e da i\l:.nona, de 6cord() C()!ll porte. tao U~l.'> e n!:'r{,5'ário~ l:la.<; zo ..
A do pn·sent.e requerimento ê uma
O SR. El;~ICO REZENDE _ Com o Regilllf'nto,
na.<; e_m Que são ur:.adM, Sel"hÍ isolar
dfcla."a.ç:i:o ofici&L fj; o qUe in di cu a
Há sôbre a me."a emenda, que l'.a-i I ainda mais: aquelas . popula{'õf>s já.
put>licaçl<.ü, A~:na-a, na
qualidade pl:azer.
de Pre,'3!dente àu Petrobrás, o Gene~
O Sr. DaJúel lLrieger V. Ex~ ser hdfl pelo Sr 19 S:;cretá"io:
~~~~~li~~:C)r}1i:o n~!":r~~ C~~~~~~;:câ~~
o'
em seu wme
mas em
"',
1\'1: Albino Sil .... a.
n à o f a I ,... .,o
v
.c. jid".
L" .e apoiada a s:"gumte
pntre si e com o re:sto do pnís.
El'JIENDA NI? 5
A outra, e lUna entrevista publica·' nome da União Democrática Nacio~
,nal,
cujo
pensamen!o
interpreta
fielPela
mesma ordem de considera~-ões:
da no' jornPtl "O G!obq", de 25 de ja- : mtnte.
Substitutivo ao p:vjeto de I.ei da
femos levados a- suprimir as normas
nê.!,(l de lfJ64.
Câmara n<:' 47, de 1962
ronst2nt'e~ dos parú~afos unlcos dcs
declarações dLst!n...
O SR, EURICO R'EZENDE - Agoarts, 39 e 4Q. Lim t?"da, na maior
PorU:ll~o, ,,<1.0
1'a, credenciado pelo pl:onuncHl.men~o
Di;mõe sõbre O trâ./ego de ent"
tas.
do illLSt1'e Lidf:l'. da União DemOcrabarcações com arqueação ~!é qua~ parte Qas Vezes, a tripulação ao pro~
A Prf",<.ídt111cí~ vai atender ã solIc,· t.ica Nacional, a Bancada frD meu
Tenta tonektdas, em sermços de prielárlo, não hã que Ee cogitar de Ii~
tação do llQbre Senador Euri;::o- lle~ partido, ao mesmo tempo que r~nde
transforte_flulJial e dá outras pro_ mÍte de equipagem pa!'a os períodcs
zende O Sr. 1" Secretário lerá a de' as suas homenagens à honorabilidad.e
vid-ências.
'
em que a embar.cação esteja em con ..
cl-'ll'ltC}!O o{fcüll do Preside1üe da Pe·~ do General Albino Silva, crliica e fussêrto, Mas, el1ü havendo necess.id8dé
trabrá.'!,
tio'a ? atitud-:! condenável do 81'. PreO' Congres~o Nacícnal decreta:
de admissão de' tripulsnte..s, ., natural
sidente da República, que prestigia o
ArL lQ O tráfego de embarcações é_que ~le.s fiquem sujeitos às condi.
o Sl·. 1" Secl'etál'io procet.c 9. avanço
comuniSta nest.e pais.
cem arqueal'<io má."dma de quarenta çoes eXIgIdas p~la le;i,slação -em vi..
leit'll'3. da declaraçáo.
~
tr
gOl'"
O SR. PRESIDE~TE:
tone-ladas brutas, no serviço oe RllSO SR, rl:'ESIDE~"'TE:
porte fluvial de carga e pas::ageiros,
Finalmente, a exel~âo do art. 711
Conhecida a matéria que foi objeto fica .isento, parcialmente, das exigên- teve em vista que a regulamenta{'ão
Em \'ota:;ii.o o requerImento.
de requerimento do nobre SenadOl' cias pertinentes ã fixação de tripu1a~ das leis é matéria da ccmpetência p1'1o SU, EURICO REZENDE:'
Melo Braga, através àa leitma feita cão e ào.s demais requisitos a Que es~ vativa do Presidente da R-epúblic3 e
peio a vapvrG para encamil'tl1m' a pelo ,sr. 19 Secretário, ponho €lU vO~ tão suje'tos os navios e as lanchas de não seria. lícito- atribuí~la a ou!:ros
tação o requel'imenf.o.
grande' e pequena cabotagem.
órgão.) sem .fel'ir o cli.o:;pl)üo no a.re, 87,
,,"o!ftção, 81', Pt'csidente.
OS 51'S. Senadores Cílle o aprovam
"
n9 I, da const tuição.
o SU. PRESIDF.~TE:
~
,
'Art. 2Q O de.<:.pacho das embe.rca·
_ Senador cattete pinhe,')'o.
q1;eiram permanecer sentadOS. (~a!l .. cões a que .se refere o artigo anteTem a pflla\'HI.. para encnminha.r D. sa.)
rior será. feito na Capitania, Capata..
O SR. PRESIDENTE:
"Nação, ó St'. Senador Eur'..co ReEstá ap'rova.do.
z:a ou Põs:to Fiscal m!lis p!'ó:rimo do
Em dt~cu.'.Sã() o projeto e á emendr..
zende,
Será fe~ta a transcrição requerjda. pontO" <le parti~a e ~aar _,:,e_á. aO ~l que aca.ba àe ser lida (: m~üs as 4
o SR. UJIUCO REZENDE:
tl'itamen.te ín~s~n;:;avel 2? con t ro e Eme2da<; apre enta:::í.2.:S pe:<1 Comis.sfi:o
Votação, enl- turno único, do para {'feItes flEca's, rep.re~sao ao cl!n .. ~ de Transportes. (paw:a,l.
(Para r:llcuminhar a votaC'ão - N10
Requ.eri-menta n 9 7, de 1964, pe!o t,rabando e segurança. da nSlIeg a çao.
Se nenhum do"", tenhol'cs Senadc'cs
I'Jt Tevi.<;(o 'Pele' orador) - 'Sr. Pre.sj~
qual o SI', Senador Melo Braga
Art. 31? A tripulação será, recr-ltada qui..$er fazer uso à~ pb V:'a. darei
<lente, l'erel breve, porque o episódIO
solicita a tran.scrição, nos Anais pelo Corrmnda-nte 0\1 1).elo p:roprietâ- c.orno encerra-da
dlSC~áo :{I) Proé recrnte e. por isso mesmo, está bem
do Senado, de entr.evista do.~ Get 10 da embarcação. limHando~se o 1'01 J.e t o ~ das E menoatS.
,.
vi I'a não apena" na memória, mns
I t.XJ, e:r-PJ'eslue1l e da equipagem ao mínimo necE!8's!irio
'nel"Cll
Albino
Si
Esta
e?cer.,'adn.
a
tl15cttSSao.
ta!lll)ém nQ rel,'clta, dos homens de
da PetrObrás S. A., publicada em ao serviço de rotina de bo!'do, estiva
O Projeto ,"olta à3 Com!ssõ!'s para.
bem dê~te País.
25 de' janeiro.
e desestiv3 nos portos e nas operações Os re'-;."'ct.ivo,: pl·onunciamentQ.S~
Um sindieato ~omlll1ista, da. Bahia.
O SR. ALOYSIO DE CARVALIIO: de tran:o:bordo.
It.:m 9:
{\cu..~-On () General Albino Silva de 1
Discussiio, em turno únicO dP
ausência de honorab;Utlade no exerSr. presidente, peçiJ a palavra. peb
Art. 4t:1 O Comandante- será dev!dfL
P: jeio de Resollre.!O n'? 43:' de
dcio da:: Illtt:.3 funcô?,.::; de Pre;<;idente ! ordem.
mente registrado nas Capitan'as. O
1963, de autoria da~ CJmtssao Dt<iB:, Petrohr,r'if'., iricrép~ndo-o d~ co'-:
O SR. PRESIDEXTE:
prático deverá PCS5UÍ1' documento lere-iora que põe à disposicáo do
lllJ') C<lm tll'nln. ou flrn1Gs estl'a1)~e.g-al que Comprove ~ua habilitação.
Gavêrno do Estado de J1fmas Ge ...
l'e.s. e!ll tl'::_nsaçõ~s ,comerct~is :par~
Tem a pa,!av:ra pela ()l'dem o nobre,
erf.!:~'~ ric locupletamellto.
Senador Aloys!o de CarTalho.
Art, 5Q A dispensa dos tdpulante.!;,
Tais P~lo prazo de Um anrJ sem
em viagem. nos portos de ez:ca1a ou
t'er.cimentos, fi Olicial LegislUtl-t'u,
S. 51!, se cl.efendcu at,Tfwf.s deS5u
O SR, ALOYSIO DE CARVALHO: no ato de .ser de.sarmacta a embal'ca~
Pl-8, Ana Maria Sobrat Teixeira
nGh~, c~icial ~ iambém po1" lutel'mé- J (Pela ordem) _ Sr. Presid~nte, Cie; ção, será feita com observância. da le·
Soares, tendo parecer ,,!Jb ~::::nera
(UO di' enti'evista coletiva à. impren - sejal'lfl '..lm esclarecimento de V, Ex'!-: lislação do tra.baJho em vigor e do
830. de 1962, da COmissão D'reto~
M falada, escrita e, Cl"eio tarnbé!1:, como jt; doL~ requerimentos, o vota,~ B.egulameuto paro..- o tráf.egO maritL
1'a, no sentido de ser sobrestada
tot}leviGl(,n9.dR.
do anteriormente e o que vai Sel' sub- mo, Na- fIxação do número dos que
o projeto, até o relõr110 à ~ti1)i.
A def'''.~a &pTa;t:nl~cla por t~. 'ir,x", metldo à ,'otacáo - mas pnnc1paI- devam permanecer, de aCÔl'do com as
dade, da. referida funct011l,rlct qz:t1
.\.
.. h ce no
n ho ne:1\ mentP. êste, :p'Orque o outro jà. é ma- necessidades do serviço, será ob5'-erse acha em gÔz.o de licença,
em
q~m reCOil e l~.,:; u 1
:; .
t.6:ia. v611'Cida' _ falam em transGl'l-.
vRda. a pro..v.rção
numér·Ca das, res~
e bem,
caw;;cu e7.c~ent,e i~l1pressf.l)"
11
Y"'-'
:f:ste
prrOjeto foi apresentado pela
Vt! a fOrça ;:robante õ" !ma llOnes- Q~J 1"-05 Anais dG Sellado, consHlta [pect!vas especiaUdades profissionais.
tldade f! da sua cvneç&o r.Q d-esem. V. Ex~ sóbre t.'e estamo.'i deferind-e- e.
Art, 6'1 Os pequeno" motores e lan- Comissão Diretora em atençfl() fi EO~
p*?ho daque:GS funç.ôes.
trt'l,m'f..l'içé.{\ na. Ata, isto é, a punH, chas de tonelagem inferior a 20 rone. licitação formulada pelo Gov€rnadOr
caçá<J no Diário ao Congrruso, na b-da,s brutas de arqueação empl'ega- do Estado de Minas Gerais.
Mas, fi Presidrnte da Repúbli<:e. n- ps_rte do Sen(l,do, ou se esta.moC-s sim- do:; exclusivame-nte em viagens entre
~d~,to em ordem do Dia, dela f 01
00'.1 Ml.t1'e a pI'OVfl, da. ht>lle-:;ti<la-de d~ 1\ p.lesmente hutorlz.ando a. M~~a R man~ cidades e vUA.S, povoa.dos e Rerlngaüs retIrado em 7 de novemb;'O último a.
um auxm~u' direl0 e' Os 1ntereE=,~-€':: dar tnnscreYet ~ nos Anais. d() 5enf\do ou fazendas. trafegarão. !;Oh a re~pon~ requerimento do S,r, Senli..d{]j' Joaqp'iDi
iM4ul9.V~l!C06 de um ~n(\joo.to comu? '!-ntrel'ist~.
satilida.de de seUs. prDprietár:o.s. su· parellte, a fim de QUê- ,1- Comi:3são

·têntieo. constitui

uma instrução

proce-,'so.
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I
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I

n:"etora CKami!la~'se a conn-miência
de' ~e'l' sobre.'iCado o cur.~o cIo p oj€ío
até o término tia. licenGa~ge.5pnte ire,
qü!"r~dn. pela funcionária,

I
I

}, comf.<::;üo foi j"i:I·vorável fl ptOpos. ;

ts:. cort51gnundo em seu f;f\.!·C(;\!r ou!:a llcenç.l. aludida te:"min:i:1.:1. a !l4 áe
feYen~iro üIt"mo.
Ja havendo tt!U1.::conido ':'S"8 dat~
ti p:-opOOição aclta-;:;e em C":"!lJü'ões 'le
::;~1' ~nbmetida â de~i'be~<açll() d~ :::aS'd.
nos têrmos cm que foi iniclahnente
lo:n,uiada.
Em di.::cus~ão o Projeto.
O SR. AL.QY$IO DE C."RVAI.It{}~
(Pela orde::;) lSem ret
J
L) ora~
àon - St, PTffildent~. a. infmm;,!:;lc
dv V. Ex~ t làn:t:e bem
'l· ... unto.
Parece-me, entrebll1o, que falta uma
infcwmaç50.
Que f~ prG?%H (.;.{) está
C;:ll condl~ões de .:,er a.p-!'_ciada ~}
Plcná!'io no.: tênnos do parecer da Comissâ{) D,ro:tO!·R. 15.0 há nenhun.a d"l·
,'ida; que a licença de g~;t,allte em
eujn gb:>:o ~e ell~Ql1tr3.Va est:.l tllllclOmír:a e<;t:í. term!uadfr. p _: ja ,tt.e
2! d'e f('vere'ro, ~ambem nã.(). há dúVlUa: mas V,, E~,~ não iuto. mou fio
~)t;~~rl,? ~e eS':a .-r:i}n~:çãQ. da l-'-olta da
r,tn.onm Ao ao el'ViçO qUI:!_ foI .0,
:G:ll."1mento pm' q'le ~ ,-onu~ao
retu1'3. ruand~u_ ,S.o.bres!ar o ['!!Hla~e-?to ~ da propO~!çao -, r;e ,.sta cUlldlGao

,He1'lbaldo

V~e..ira..

Júlio Leite.
Leite Neto.
Aloysio de C0.n:alho.
JÜ'Saphat l\'I(1!·illho.
Jeffer~on de Agu~(l"r_

Eur.co RezF1lCle.
Raul Giubn'ti.
illIigllel Couto,
Aarüo Steinbrucll.
Milton Campo.s,
Benedito Valludures.

Jose

F'eltc;:,.\Uo.

Lope3 da. co;;,ta.

Antônio Carlos.
AWio Fnntana.
G\l~do Momün:
Dani-el Krieger.
o SR. Pru~$IDENTE:
Refpondemm à. chatrtad-a 35 S!·s.

Sênaum·e.s. '

Há "Q,uOrill11" regimental.
V:."l,t-se prc~l.:der à votação"
(Proceâe-se â votação).
O SIL PRESIDENTE:
Vai-se proceder à apuracão. (pau<.

S Votaram a f ...wol' 28 S1's, Senadotes; votaram contr.a. 5 81'S, Sem1do'e,s' uma abstenç'\o
1 p~ojet e ernE~d~ foram aprovados. AOm.,l.térin. irá à Comis.süo de
preen, fteck'1<"ão.
-

Ul-I

e.~L~t,

ch:rta,

ne.~t:l

dD.tti, p~tn'~mente

o

SR. PRESJDEXTE:
A fUllclona:·J. a ~~e o Pl'o"~.o -te
Resolução fa7. referência pertence ao
Q'la.cfro A_.;xo jO f·--.:~LJ, '-..... Hio d:!
J!:'TIf'lro. e jâ vcltou n.o t:al~3.1bo.

(PauSCI ) •
Se mal.,; nenl1um dos senhures Se111:<:"1 "e", quiEer discutlJ' o proje!,. ae-

chua !'ei

ellt ~-Tada.

(rOusa. )

a.

di.scu.'SS.'Í.-o.

Votação, em tuntO unico,
do
ProjelO d.e Lei'da Cihnara n~: 1.2,
de .9&3 tn? 3,408-B-ôl. na Casa
de origem) que reverte ao 'servTço
AUtu do Exél'CitO o Tenente-Co~
ronel Hubens. Ribeiro dos' salltos,
e dã outra:. providencias, t.endo
Pareceres favoráveis sob os nú":
meros 834 e 385, de 1963 das Co11lÜSÔES de Segurança N(rClOnal e
de Finanças.

Em votação.

O 5~. J'RESU)E~TE:
A
discussão dêsse projet'Q foi en·
voam o projelo, queiram pel'U1aneC:!1' cerrada
em 23 de janeirO ultimo.
Eeflú:.(l08, Wa.:,sC!.)
Os
8rs, Sennrlore.s podem 'Votar.
Aprovado.
(Pausa} .
O projeto ','olta. à Comi;:;s::'\o DireVai~se proceder à a.puração, {pautora r1.,!'a a ~cdação Fina.}.
sa) •
Em facp do requedmento d~ 'u',on
Votaram a. favor 26 Srs. SenadoSenador Euric~ .-: .:.7.êl1cte, d,prOVa,ilo rL'S; \'otarem contrtl, 7 Srs. Senadoanteriormente, apreciaremos agora. <'$ l'eS. Houve 2 abstenções.
\tens 1 e 2 da , .dem do D;a, e<',tando,
E::ilá aprovado o pl'Ojeto.
Vai à
Jã, -o primei1'o, 'f-m vO.,Ilção secreta,
sanção.
.. Os senhores Scn::..:l-ores já podf'm

Os

senhD~

_."'

Senadores que

t _ ,-

votal'. (Pausa)

Vai-se procec.er à apuração, (Pausa)
Votaram Sim 35 81'S, Senadores e
'Láo 2 31'S. Sel1adol'es; não houve absw
tel1çao,
O projeto :oi aprovado.
Pa~t.a-se à. votaçar da emenda, taml;jm em , __ -'uio se<:"to.
.
O,,; Srs Stud.dot'es já podem vota.
(pausa)

à 1Jolacilo)
proc eder" à

(Procede~se

Vai-se

(Pausa) ,

ap~u'RçãO.

Não se. verlficou quorum.
- O Sr. 11,) Se~retál'io vai proceder à
ch~mada de Norte para Sul.
Procede-se à chamada.
_Rl~SPONDE1\I
A CHA~J,\DA
'SENHORES:
Adalberto Sen:\~.
JOSé Guiomard.

os

Oscar Passos,

Viva.ldo LIma,

Edmundo Levy.
Arthur !u-gílio.
Zo.charias de A..<:5umpçàO,

Lobão da Silveira,
SebastiãQ Archer.
Victol'ino Freire.
Joaquim parente.
Menezes Pimentel.
Antônio Jucá,
Wilson GonçalVes.
Argemiro de Figueiredo.
Walfredo Gurge1.
João Agripino,
'Barros CRl"VEllho.
Ermirio_ de Mo-ra-es.

l'filuerimt'utos de voto de louvor,

I)~or-.
~J:J. de-

ele Soei'll Democl'át,ico, (>111 y:l. ,J.S

aplauso, de reg-ozijo, já exige que se (,unidade."., tem

ma..'"l~f.:,Üláo

refira. a a.to público OU acolltec;men-lcisão àe realizar as rê-[or11135 C' " são
to de eXpl'e5sã9 nacional ou intenM.- ",olicHadas P?]o PC\'O b~'D.-'ldro, '''',:>
eional.
.
1"('f011113.8 que l'cp:esen4em na ·::'-l'dade
Daí por que, Sr. Pres:.ctente.c S!'S, o 1'l':.::u 1· '10 do entr«'~lC-q~10 (L0'
j~' ..
SfnadOl't;s, em outras opol'tun~d3.d'1',s, rentes polü.lcas e :1jo a p:;c,dcm:nâll~u.sie;]t-e!. a tese de qu~ ~e\'em05 acec- CÜl de uma com o f' :1ll'.'.._. .- de
[.~r pediuos ar tra.nscr~~to, nos Ana:.;; outra fõtca da op.inião n~~cio"1L
'desta casa., sem que l.';to envolva d'~·
.
.P._1.5S pMte, o endõs~o ou a raVficaE' oportuno djzrr que o P:l,·t,ido
cão absoluta. aos t~r-mos U~~.:'ê' do Social Dê1noc~'fitico, rep~lP.,.'
t:!l1
cumento, :leSde que êle, peJo seu gl'anQe parte, p\'!a;;; eCn4';l!st::l'~ sor~ais
ue
p:'óp!io C011t,e-XtO ou sua sig.nifjca.c;iiJ 9- ,a N~ç.ao brn~!~e.il'a dc~;fnlt:t hoje,
pohhca., expresse o pf'.l1.'3nmcIlto ,1e ne:-'fJa, s. -'<"flnlent!', dar a ~'IJ
.~
WllS parcela pe!o me~1o.~ da opin:fio pel'açüo à. reallzaçao dn',
efonnas
,p:,íbHeu. (lU tr,a~ subl'oidi,?s .à, ela);~.r:- con~lder:1das necA"<:.snrias ft') nos.,;" (j~, ..
1 c;.ao f,ut,ura (la ~os.'>a, h'.')torl>a POIÜ1- .s[jnvol~fmento. Ne.~1>C _sen,tido, d'a.re~
00, flxando
de ...enllHl:ldo..'i taoos e m.o:; toda a. col«ho)'w'.lO 8. ... o;ú1Jo.sip!'onl}nciamentos de canHer pol:fti~ü. (:Ü':-,-, G'le '.:lel"em a e~t« Cusn' com O>
Da,l por q.ue 0_ ~o=so Pt'on~me!.'::--! prcp-j.s.ito de atinglr ao'i clt iUno,~ i1115
n1€n\.o favornvel
a iran..<;crlcao {iO a qUe tortos coJimamüs.
.
documento' nos Anais de.~,a C.?!~él. (o
recet!do COlno outros 9. que tive QP'Jl'-, ~las des..:java, ~y """''tl" que.
·"e
tunldade de manifestar, em <iLseU!:.,,;j as fCl'm.'l,s ele pl'onunci:::men:-o h,) a.
!lo seIJado. Entendo que e.~ta CiL~3. Qve l'eí'elo o entusiasmo ou, talv-çz, a1é
um dos órgãOS da demom'acia bl'usi' 111l€:.3mo exc--..sso da eloqü ~ .~C~!l
_-'
leirG, deve receber todos o.'): reflexo,:; nícia e O partida. Social ..., ~mocrá:;"t)
' dos fatos que OCOIT2m no território desej.a!'la qUe essas l'erOl'!1HlS ,to ;-t.\nacional. Náo tenho, portanto, no li<::Rsem, não elH têrmos de po ,!j ..
/ qUe tange 80 requerimento e'll ap"é- ::as ext,!'en~'Juns, ern qUe l'::~ s-S.:','<,em
1ç'0, a m~!l')r restrição quanto a ."UIl, v2ncedore:;: e {)utrO:,:; venc'do, Mas,
trilnsC'.!'içao. lJI!Jtendo que nó·s, dt.'realidade, com llma oonjUl1tão democr~t'1.S. deven~~ nos conduzir de fól'Ç'>'.l..';, não obstante ht'tel'o<>'énens
\ man"'lr~.!l: permItir a ~a~1- h!re t.r'.? mtt.,<; que pude,s.sern chegar f' 'l~ pou:
ra de l{Jela,s e a .. m~U1fes~a,<;o~~ te\- I to de vl.~ta conlUlll, que rept'c.'Jen:J.':t,a.c;, develT! repercutir aqUI porque ~e a g. . and e media do pen..~<lmEnto e
l'tq~l tamoem, e chamada a ema rio :ias :-:jHl'3.CÔCs do pc o brasI1elL''} A.
pO'iO,
,110'.:'5[1, conduta, a nOSsa ~l"t::tica.\ na
Sr, PI'esidcnte, aproveito o t'llsel<>! Par!amento e n.a VIda púb1 11.lt .". U~
em que me manifesto fuvorá,el á realir,a,l' ~4 grandes l'elol"ll1fl.s de :J!"a ..
t!'an~crição do discup;~ do E\mluente Ucni.' os. atos de maior l'cssonânc.a,
Pl'e"adente da Rep.ubllca nos Anai.õ no mt.eresse popular. sem exage~:(),
~esta CEI;sa, para d!zer que me ::;mtc sem estardalhaço, COm o prOlptmto
a vontaoe em UpOlal' este requel'i~ rcallnente de servir aO Regime e à
mento. Na verdade, não obstan!;~ o Pátrja.
sentido que o disCUT~'>O envolve, ]~á
0-301 por que, Senhor Presidente, A
ce:'tas passagens a respeito das ,quais
divergimos, isto do panto fie vI.s~..a n02Sa conduta serenu, reflexiva, mo ..
d?ut1'inár}o e talubém do Ponto de a~rada. a n1Uito.~ il'l'~ta,. pais llatu~
vJsta POlltlco, Creio porém. que ",~1 ralment,e de~eiariam a c' C:R t'a (;h'l'l ...
d:vel'gência dá mais expressão e ma:<n' zação, de nos~o ?al'tido, para que
..:gnificaç~ ao meu gesto pronuo~ l''':;ebe.<sem03 as nuposi./k, de SU18
c 1ando-ll1e :avoràvelmente à trans- idéIas,
crição dI:! P!'onunc~amente de S, Exa,
D~ejàmos re.:;.qanar, neste
..~~a:n
:l o:,; AnalS da Casa,
te, a nossa di.sposição fll'lne de cola.
. O Sr. AnTão S~eir!b.rltc1t _ perul'- bO.l"ll.r, r' da.r o n, -'(I e... J, co Que
te V. E.xa, um avarte? (Assentimen':' reputo valioso, à execução de
to d<J orador) - Congratulo~me com medid.~ que sejam, na ve:'d : ln~ ...
V, Exa. no voto que esta proferín ":"l'umentoJ. em beneficio do d ',~nvol~
do el!1 fa "or da tran...~rjção nOS Anc;,is viç.lento nacional e da felick\ade d'J
d?, dlSCU!,S~ p-residencial, ocorrido no povo brtlsileíro. Mas, se pregaml'S a
dJa. 13 ttlÍlmo, Lembro--me perfeita- eOmpTef'llsÉo d<>ll1ocrát:2:1, a w,,:: ' ..
n~ente que di~s _atrás, quando se pe.
dm a tl'ansCl'lçao de tuna entrevista \r~llcla. de todoo 01' Part.idos _ e ~l:\sca,
ou discurso proferido por um jlust,:e Casa. damos o eXt'h1plo mais V!,u d'J
parlamentar do PSD, Deputado Ar~ tal modo que alg-uns aw se CT: ~a.
mando ~~lcão, a Maioria houve por unm, qua!Jdo duvidam da nos"a fiae~
ljdl'lde P:1t"UCl~"""I - dat'l.do ê<;"'e f%:>m.
bem apala-Io,
nIa, qlH'll':,moc; dIzer qUe aqul est:ilnos
V, Exa. portant.o, é coerent,..., com a nara 'lotn!' as reformas que for,em 80atitude anr-el'iormente assumida vo' lic:tudns pelo povo bra,i!t'iro pOl'l'm
tan,,!o
lavoràvelmente a .."':<,.. tr3"""~
t
.....,~
...., Qf:'m perder a cnracterizaçiío do n('<;$O
crIçao, sem. eu rar no mérito, de vez P'l.1't!rI'o, n. qtl81 é a ""'l'E'l}'rk'df', I! moque o R-eg!mento estabelece, e é a <i
pr.~e segUI,da pelo Senado, a t.rans- ~l':J/"ão que tem fl~_~~q-1l1'fl(I(' () ('(!tlilí_
cnçao de discursOs ou pl'onuneiamen In'l!) ao q,Urldl'o in,tituclonaL b1'8Si...
tos politicoo de qnálquet atltorictad~ l e l l ' o , '
I
desde qu.e requerida
pen' I.!UoJquel:
A1'51m, ~,.,.nho1' Pre"idente. a onor.
parlamentar.
tuntdade quC' nlf apal'pce e n:un diO SR. V,rJ.iSON GONÇALVES _ ;:er quI;'> o M<:~o;o P",rtido continnn naA d
1t""posiCiio firme de atufo' rf,'("jf'nfegra e.ç.o o aparte COm qUe VO'-'i~fl E x ,
::dência me honra e que tem n fin~-- r-'ente fOro t.ôda,~ ão:: tn9.tfirir;"" do l·c-<>:i.s--lidade de ressaltar a minha coerência ''ltivo da.ndo-lhes a l"e;;f;Q.nância e
nesta matéria, Realmente quando 'li) iU1l'}tr.<~2:11;;l'8 que elM mel'€'c{'tn psra
pedido de transcrição da cDlrevistJ '1h'av~ tie1M, vivificar e l'PVil20rfl,r
do e.enhor Deputado Ann"ndo Falcão, ('~da vez mo)..<::: {l Df'mOC-l'acia em todo
não obstante não aderisse à.~ ~ suas ·r"'rrHól'io Na<:.kmaL
dec1'l"acõe' naquela entre"'_·ta, achei 'Com I',<:t:l~'i palsV1'D,'::, Senhor P"f'~i~
que. péla iuinha formação '""'Utica ~ -tente creio debil1r· bem claro nos"o
pr-J<' t· .... ~p dr l'Jcr:1!ieu, f;j'Ue pug- oE'n$ameYlt.o que é o da mal", pel'feino em defenc-er, de,ia manifeJtflr~me ta. ('~vivê :a, j:lll't)dá!'ia COm tu '''lS
fan.ràvelmente,
"1101 R"1~Cfldft::;. Ml'I.<:: ~em perd",r fi linha
"
! _1", 110'>Sft fiftelldade que é aqul"la que
..,Mas.. Senhor ,Pr~slden~e.
qLlI'-n~ f;mlCll! {'! Brasil !;\ dar (' g1'-1nàf" prlr;: ..
q _'-oveltaT a- OP~l iUnIdad e jâ que 1"O em .,eu prOl!r~::-o e desenvoT"I:'1~O ~~-s:eJo ap!'l~CllU' 0,<; pontos em .que \,m"nt.n b'f!oirão Que prO{'UI'(!mrr.: !'p8f
lla d1v7:'géncle. ent~:e () meu pe-ll..::.a~ pc-it.e.r e enaltecer, porque ela,

1

BeltTTa, New.

ti)

I

sível. Enquanto_ o- Regimento Interno ment.o ·político e as pa~m'l'a:< dt) p:,enão impõe lhmtação na parte rete- claro President.e da. E:p-;lb.i.cJ, _
rente à kanscl'1t;ão n~ lmais. pa~nJpal'a sp8-nas signifi~:::.r qUe o " ....:tidC>

Discussr10, em turno único, do
R€qll nmento u. 9 :~2, de lW4, pelo
qual O~ SI'S. Senadores Bezerra
NEio, Artur
VtTgí[io e Barros
Carvalho solicitam, tr<tnscri.ção
nOs Anasi do Senado de discurso
projerido pelo Sr. Presidente da
Repúbl~ca- na noite de 13 do corrent.e. na cidade do Rio de Janciro.
D

Em discussão o requerimento.
O SU.. WILSO~ GOSÇALVES:

SI', Pre..sidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDEN'TE~
Tell1 a. pala\'ra O SI', senad01' \-Vilson oónçalves.
O SR, II'ILSON GONÇALVES:
(Sem revisão do orador) - Senhor
presidente, S1'S, Selladores,)á é conhecido o meu ponto de VISta pelos
nobres 81'S, SelladOl'es, a respeito da
lllatéria cons~nte dês.se item da Or,
dem do Dia de hoje.
Elu vêzes anteriores sustentei a
opinião de que as requerimentos solicitando publicação de documentos
nO Diario do CDDg:re,.').So Nacional e
a transcrição nos -Anais do Senado
são daqueles que pel'nut-e o Regirnento Interno. não sofrem qualquer
límitação,
Na verdade, o dispo.<;itiv~ l'egiment!\l que_ tra.ta da maté!'la, ~~ sua
smgeteza assegura paro. a declsao de
as.~unto desta nlü~rez, no .meu modo
de entender. _maIOr aHlDutude pos.

I

I
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Ilucce jnegà,velmeute {)S qua.dróS do I mas illdlSp I IS<ÍVClS. ~ob pena de semi t3 a anal aUla, à convul<;ão não te_ t D;~putõdf)::: urna Emcr:da à t;omUtuif'a'. UOv Soe.Rl b:>moc:'ático.
elas marduwnos paIa a; luta san - !lho s~l1 pre" 1, porque e.,sa sempre foI! ;:.à( . qu- pel'lf!.lti!.l a rel orm~ d.\ COl1'3C<::m

e.s:as palavTas, SenhOr

I

grenta.
a ;:,Lla e;:,cob..
'ltU1ÇhO pOl miilOl'la alJsolut.a e.n de ...
Não cabe ftO Presidente da Rep'Úbh-1
~ermin,tdos i:'::llt- e- dEtel'Ullnaaas maca a on~t)Od::tJc;a .?u, Q oniscilh;cía:. t:a·
D;.plo.~o, L,'lmemo.
.
~f>á3.S '::";J'~ fH.:adas. :1 emenda que
(Ji... 11 to b:;'!l Muito be1J~! palr.ras!)
b~~l~e, ~1l)1;. \.l·~nq_Ul~,zar ~ Na.çao, t~"al!oS:;! que e... ,.sl.em as prO,u!edlaS :;a~ l ~:e ya:~('e,. fa'~v:a:el da C·lhll:,... . c\O
qUllú':rtl o::. blaSlleJros e Jutar, t~"tn\'), .::~&:~ e ~e.t a'..le .$fl.O r:\:.J';~'::Il_'.ll.i rdu. _ ..!..' pe~l'~l.l c ípe f 01'1. .. tsultado Jo f' .1
O t:;r.. PIi:CSiDE:';l'E:
quanto
nós outres,
que
SOluOS Sem;,IYCL'i n~,"
~"'l' q~" a estru'ura l'llrld'ca na 1··~·nctl1lh'.,w c.t iorltJci ().~ Partl:l )". l'!~.,
f .
t d
ov sob etllco do'" .,:1..,. ~_
.... "
••
•
\ye
,'~
,
Cont"!1u:l s disL'Us~CO, Tem a pa- aI) :-;0 runen o Q P o, • r
,
~ nos'.a cotntYJs:cao de Govêl'l1::> é Q<:'_ re
u, ~l1' lDSIuv.aç·at, o~ Orle' ··açao
1G.vr<\. 9 núble Senador Jc.f.o Agri- tra'oalll.at\C1es, para 9~e ~le ~ont>'gB.:ll í.c '~nte e mt:úee reparos em ntuHQS j d~le-t:-.. J. ...' p:;ç:;it'.ei.'" Jm\o Go'~ ".~'~.
pi1w.
Ver atend·.?{t~ t:>ua~ relV1D~hca,Go~s, Intll- t:o '':o~
8-~i (pe qualquer Senadôl'..E: I v.oto COnt''''.....''o CIO PP,.1"l.!lUO Tn, lo..a ;O-i:a.
tas sem Quvlda )ust:lS, Justlss:mas. , " ~J(' ,~ •••. "':. l
, .,
.... lll
d'-\\ E ;,SllC O) (\ de 0:1:· ().~ e~e.n1~n·,,"S (Ia.
O SR, JOÁc) AGRrPINO:
Não podem~" reconh~r,e~' ao presl-.~~U.qí.l~~ D~Pt!tado wm o 1:-:, .mo
s',posta t:.:il1l)P....:"UQ, OUf .siió %1:'~ ç;:U4
(seUl r<!'vis-.lo do orador) _ Sr, Pte- dente da RepubHca ~ d~reIto ge corn~l[,:-Jto ~,:.'P . opug"?ar 'por :etu~sa;"" alt,~_,\
VLrmst"l., 1:1,) qUe €'S'lLl€-l' r1 i,stw;, e m~parecer em Vraça Publ;ctl:, nao para çci.O q.,~l s~Jo. cta .Cvust. lçao ~uer n'l:o, ld~íl't! ,t<l..'; do Q.Ua nacion, 'i;~~
1
sL _n.e~ o Bloco da lYünor:a VQla ta- dialoí!ar c.:.m o povo, mas para m- $':Ja lE6.s~atlva. Sel que qualque
E.~sa Z!fi .li,.: ... \".)i t ..I(',clfIcad', e- não
vc,l'•.vp}mente à transcl'ição do d:::C\lr- cítá-Io contra, o Oongress oe C,ontm d':.r pOdena, ff;\zel' o nl~mo, leg-ltlllH.l,~ ',["'mos ll'Ü,";{6 Jh..s ,f':tOtl11a,':; .l~~" .. ,á.
so do SI. Preside:nte da República,
1
bl
pn,ferido na ci.dade do R~o de Janeiro as instit,u'<{õ"-'s, Não lJ.odemos n:C011 l~- meIlce, SeI que os pro ~ma3 POQl;'4 r;.,s bJje. llul'qHe t.~r E.Len.l ~ ',1: 1.
a 13 do corrente mê."!. noS Anais da cer o direito do PreSldente da ~e~u- l'u.un agraval'-1:>e a:nda mR1S e a?qnt- \ HUJe -'>3. ')ç 'h''; qu'". s~ pede '.~. <,,' ,t(ta C?".~a, E o faz, "fiel â trad~"'ã(), à bEca de compare:!el' ~m prflça Pllb~lCll rirem. Os p:..'ejudlcaucs, os, e::.polH"too:l lIfroa ria C01.,+;i1l,A1('tlC, CO'11 :1 Il" .. Pi-.
'(
para an:e:H'ar o reg}me de.Il1ocrát·CQ, _ m1. H.!1gua~em C03l1.1mCl1·s (10;5 U!J- ço~ do~ 11· fi "'os 'I
{tU 'lq t"· ... a.'!
praxe, aos c\J$turoes do Sen~do .PeE êsse~ é o ::.entido do dls~urs<? do mun!Sta.s _ m~lls conscienc,a. Q.u~ ,:,cUti..-J..J:.'h<;as '10 ~Jl!'~PS:..o t've.'::se ,,1:tO r.li
cie~al.
.
Presicl211tc J",.;ãO Goulal'C no dia 1,3 do d;re.t,JS e mais iorç.3. de reh.,nd .. ~a-(.j"l'"a}l:'o"ó'-1J , ':~f(,i'm;" J~.átia, f' 7 ','l~,~
O :::,cnado entende que os documen~ correl1t~. _
.'.
.
fo _ ção. Podenamo.3 VIver as tUf'3111a:, QOll.s ll~ Ú:.<P as ::\l!h;r:..~a.s üt ."l.~:;"
te:::, (~ ~':;e\'ânt'~a àeTt-Cm figurar nas PodeI_a ~Ug~)ll oU pedl,f, as r~ r 0<> bale,. a mc.:.ma in~r'[l.nqu.l!dade (le ~tl~,t:m j.' '~(~~ 3.:n ;C" fHt3.s Di~' '::l.ll~
A1J S plra flUE: te ínccrporem à his- roa~ sugtnr. as COIl3tltuclOn::. ...~k" ~ Ill~je ~a luta de qut.:n pl'hende m.-l.l.s 9'cõ> ~Vl .:-1:] r b·'\JJ..f6. Sabe V l:x")
tcL a, p,:u! Í)tle ~e tor.1(' fáe 1, no tu- pedIr as 1~J!,<:}<lhva5. - , sem q~;. ~..,.~Q Coaua qU'<!nl ~40 prBtê'nde dGr, 'rUqU \~. .:'l.7".\{l do- :"jl:~:"::J91,, pe&o.al d() ..:J
tur'), fi Im~...,a, a pes:."uisa. o exame, .•mportabse no devCl 0:.1 n~c~::.. ld e 11&0 s<!r1U leg'lt:mo, e tudo i.';.50 SeJ'la .'l.dente da B,.p~,~J .. f"l paI a de~.l~.
jit. e.l!&o Le:,ap~ixo!1ad'), para 'anál.se de' ~omparecer em praç.J.. pubL~a pa-, na,tul'ul ..la v.da palh.ca ete um pa1s, :i Crne11Q'\'! pO.:lrtf: nela- :oi€; est..dJ.~~e';Hl,
'lU.:! cada. um dêlFs p.?s..'i,ft me!'ecer.
ta .~n,fOl'milr Que as haV1Q,p,edldo O?JAI; cla'se.;;. prollut.O!a..;; ou n'flo'3..1h3tlo~ fl_ff::tf" ri~ ",.~: ,<..b,: p;ra. a.l~~J.,ll:d~
·A rvrnorin. tem di\"ergêncja~ profun- <l$., 11'111 ,l5ugem:., .,e ,q::te o PO\O ~ta-va! l'a.S llã::> se sentiriam aU1eqçadas !,J.- r;ao co Pj~",'~,<~:{ y -: ~~I " Jl •• ,.: ,,:t
das e,-m o Pres:deIlte da República, aCima aa OOnstl1lbçao.
"
que sab.er.am Que a so:ucãO, aflU.ll. vo.lta. tio. ~le_ldenc ~hsmo e.o -l 1?t e ,1"
que nfro de, c:r. ser saHe'ltadas nesta
Não, Si", ?r~sid\?11~e, nmguem. E-m ~J.b21'ía ao COl1<Yresso N~c.iona.L E dente, SOíl ~go, "~e.5e:)O~~ de po-:c r . de
hora: .IYH'<fUe :o:io repet;dus. di:as e Co- Pais algum do mUnQO se pode colo- t
~
o o lltr ~ d. p ositn "am Jll..wdo, d.e ga ve 1(} !azlf~ que.st.f.<~ que
nl1:cid:õ>s no Senado e da Nação. l\'las car acima da con~tituição. da Le! am~ uno:. com sua
o 0;-; fie "
f ,se :'eu!t ...a'rl.o em Jftne1ro e não €:',n.
con óa,n,!u , as~ ah:'ll, por causa de três, me~~s üe
e' deiiet nosso acon'u.,' O,liO a ",'a"" Magl'''· "'~"m o c"n:'Te"-so nem se-Iuo Congr~!'so a..1
ó
polit!cR. brasileira, em tJdo o CUrSo de
,L>~\l ~Ôe utado~ nl~um;' nem Pl'e4 5ariaOlr, a agl~Gl' ... ar, ,.s~Ul . UV"I a, .l;~m e::pera. do p;.ebjscito .se derrot~u, tIo
~uu. hist0r~a, atra,ré& dos presidentes n,ad01.:
1'" l~ do S~nadü ou da Cii- V"?-c.lí\çJ.o e S~).l1 üesls ...êllCla, '3.:) uel,:\- I grande conqUIsta do povo Ol'asue1l'o
de República, do primeü'o ao uenúl- sld:nte a r:} i Ll' alcrum do Ju:t.ciá-: soes do CO;1greS?o Nllcional. ,MU.'Y! naquela Casa de Congresso NaciOll.al
tim\1 te,e ;::em:pr~ uma camcte·ristica D?a, nem ~ U? S dOD J'-=-d' :. '()' n,<,:n"\ o' quando a luto n80 .se trava 50 no e quem derrotou foi o :preside~1.te
Ut4~orme, por mais diferentf~3 ou.e rIO; ,nem J~uz c.
'"k.lc';,r. '. e Po"làmbi~{) dos interessados,. quando tem João G011!e:rt.
fôs2em os Pres'deDtes como cliatui'as ~resldente aa orte~ uPáe.:a"da' Re: fiO 1aOo de lUl1l1.'; a atltond.ade doPre~
NoJ.quela oportunidade, eu proferi
humana":: e e";Sr~ -cal'l1cterÍ~ticas era a lS~D ,mesmo ne.m. o te~:d edC,e a Po-, ~ldente da Repú.blica, então se ~ms- . I.Un d!scul'.'>o a prop6sito de una (P€,sR
de c;.u h pres;dente da República pubLoo~ 9.. malOI QutOll a ... ~
t:tla no Pais éste' regim,e de intfa.u.-!, tão de orCem levantàj·J, pelo, meu
eleito en1 !"::>mpre (',)nsidel'ado Presi- der EX~'utlVO, , . ",J .
d O'e_ qüilidade, de desassQsséS"o ~ de,s..U';~ com.panheiro de bancada, peputudo
den!.e ele todos os brasaeíros. -ele dei- O povo os bla51L TOS de n:? ()
i:Q.2sêf;o p<1l'l'l 06 que têm li propr:e- Ferro Costa em que eu dlzla que o
):p,va c.e ::;er o presidente de um pllr- ral, a ma,,3<"\ t.rabalhadora,. h~ _Ile C;- ,dade legítima, assegurada por l€i, a 10bjeLVo da' med.id~ era 111a·t,s pol!dco
tído' que o t~veS"~e elevado. ao GovÊ'TVo, locar-:s~ dentro da. constltmçall ~;. I defender, e desasso5sêgo D~\r<l 0.:5 qHt: e que interessa mais ao Presidente da.
para. procurar ser 'um denominaGOJ r:: utlllzá-Ia como D~~stru~~~t_o de 'n: na'da têm, porque Ilem uns nem Otl~ República. do que aos interê.s.ses CO
comum da. mé~lia de pensamento (ios vemo. E se soub;-~~e ut.llza J..:l. se,
tros sabem amanhã o que será do povo.
.
brasile;ros. Sensível aos problemas do. as classe", meàJa e pobrt!_ à.ê~te seu futuro: Nem os' que têm sabem
:-'or i.?>o não creio ~a.. S€.'l'ls:!JmCl,r.~a
~ociais, s~Mível ao bem e.star sociaL PaIS quat1'0 qUlntos ~da populaçao. te- se vIveremos o regime democrático, do pre.slde~te da Republl?a.,. nao cr~lO
ele cUll1pr·a o seu dever de maeistrado ri~, ~ Crngre.::s? a altura. d~ S1.laS nem Os que não têm podem ima~l- que, o prestdente, da Republlca. que~ra.
supl'e·nIa do NaçRo elwÍando ao COJ"\4 re:vmc'llcaçÕi.'S, terla nele repres.ntan- nar que o possamos viver; nem os nenhUln.R das ref0f1!1Rs; acr~d:t~.sltn,
gresso Nac:on~l ~s suas Men~;lgJns, as tes ~et1s.
E"'- que têm estão seguros 00 que, se n'ãu que _q.ue1ra apenas lllC(~~:PG.tlbll:ta~. osuas propo<;íçoes, a::; $uas s:JIicítaçôes,
Como, no el!tanto. D, Poder
"
CiVêrll10S e re jme democrático tercR C<?l1"reSSO, com a opllllao P~oli,,~,
sempre ate'ato :1.'lup.les problemas cutivo no Brasi-!, desde epocas r~mo~ mos uma dltaâura fascista que 'os bc- Nae nego qu.e o Congresso reslste aS
.:FaJava. Falava; então, dirigíndo~st: :ao tas lltiHz,3 o subôrno. a con:upçao e
"
'"
~,~
reforma.s, a.te mes~o aquelas que eu
Congresso.
o' , oder econõmico dos dinJleiros
ne~H~u~. n~m Os que nao t~m ;~t'.lO :'.>~- e m, Uito,s, outros conside1'll!no.s ji,:sta"
~ntão, éle 111.anifestava a sua, opi- bl;~OS federais para a feitura 'de ele:- gu.q.s d"e que, não ten~o o re,..,.~l1e de- e 'heC~tsáxias; não nego que o CO~1lüão, detno..l.nstrava o pl'oblema.. e il1dl- -~'>
e c,;'110 também, no Brns!l mo~r~tl~o, t~l!-ham~s mna dItadura gresso não seja legftim~mente repretav3. solucões. 'fodos os Ptesídentes ~~al)to em 'outros ,países. o pdcel' ~~~~:hsta ou comunJsta qUe OS bene- S;:'h'tts'nte dbf! POV':.flbl:.as~eirod' Que }~
da 'República foram re.speitooss da econômico privado l1'!terfere 19ua1- - .
n~ a r~c(: Ido llu. u~encra ,o, pO~tt:r
lSooerallja da vontade parlamentar, mente nas eleições, o Congresso. do
Todos se sentem intranqüiloS e de4 .econômJc_o e do poder ec::>nOmlCO Fe
porque é iner('nte à Con~titu;ção bra- Brasil como o de outros países, não S,o.ssoosegados, e i.sto deCOrre precisa.. deral: Nao ~ego nada d1s.s~J, ~as nego
sile ra de hoje. COlllo sempre foi nas
. ' ni
Q
povo nem . fi>; mM.80S mente da conduta do· Sr. Presidente &? St. pre~lden.te da Republ1ca ~'..\~o ..
anteriores, aue em matéria le!iislativa .rep~ese da
Nr 05
isso h' um vi da. República. Tivesse &,J.a Excelén~ ndade pàl».. nhrar Q povo bl'asJlel o
~" 11a' "m p'oder Soberano -.:. -., 0"0t~a
~lhl3;
o,rru;,.
'
, ?
,que
a se p o: cia se colocado na pOSição de maO"·is- contr
..... 0, \.Jongresso, 'P()rque, se InuiV e l O mstltl
:1nal, 3:JUtldlCO
t
.. , ,desde
, . , que todos
'.
nam trado para s-entir Os problemas, I;'co- os n, ao tt'P1'esentam Os seus. eleitog resso. Ainda quando o Congre~so
<le
""rr1.r·
S~ u
di,tergi'"<'e da opinião, da proposir>"ao
.......
:-. lo
qUe çs mandaram par'a Cu com ()
nhecer as coa usas, e se aliar ao Con- fes.
cu da ~
ll1a1üfestação do Presidente o-da par._ c,orn<Ti
.,,",
"
....,
,Seu VOto. ou \ r0s t"'1"T).b I;ln tãn repreRepública. todos êle, Sem exceção"
Nao e p~rtaí1to ploCtuando àkzr I~O gresso para dar as soluções. Sua Ex- sent3m, porque foram trazidos parA.
Usavam o remédio consti.tucional do povo que ele está acima ~ COl1stl- ce:êncja teria muito maior aut.or:da- aqui Com o dinheiro de institutos e
veto ou aCatavam ,a d~c:j~ão, , quando tu:ção. e jndireto!lment~ t?S~1nuar quP de e mereceria o respeito de todo o autarquias,
se refel';a à reieição de proposição pode derrubar' a CoustItmçao, que .se povo brasi1\?iro.
Com 'essas ressalvas, Sr. Presidell"
sua. i'\Tuncã um Presidenet da Repú- defende a democracla e se praticam
Essa, a dive-rgência que tenho com te, deClaro, em nome da. .Mino:'ia, q\.;'e
bllca d') BraSil. como ocorre nas ~la- os devêl'es de um Chefe de E±.tado, a .política do Presidente da RepúbU- consignamos o discurso do Sr, :Pre~
ções ID!;lls. civilízadas.~ comp,areceu, à. Confe.sso, sr,' Presidente, que n1\.o ca. Não divirjo muito das SUas teses, sldente' da Repúbl!c~ nos ?--nais.dO
}>raça pubhca para eXlern~r l~eolag18s censuro que não me surpreendo com nem dos ;Seus pedidos de reforma, Sene:ço,. Nao tomar~l1!-O$ a lni~latl'\ia
(lU pata tna111fef;~ar pa r üclar:s!!1 0' aO
. e 'mento do Presidente Jo\\o Acredito que não haja. tla :p'in'h~ de de' pedIr a transcnç~o de nenhUm
ladD de urna facça;o da ...popu1n.çao brrt- o cOlmPta~ Cl . púbI'ca.
c~m Q at' Sua Excelência, nenhuma, sensibiUda- outro, nws tanto quantos forem pe ...
GiIeira,
Gou ar a praça.
}
e
.~
didos votaremos a favor e, daqui a.
O <;liscub.so de 13 de ll1:;\rço _ foi tude qu.~ tomou. Nao me sut1l:een4 de, nenhuma, absolutãmente nenhuma anos, o historiador P<Jderá fazer, a
1sso que fe~ o Preside'?-te .,oão Gou:- d? porQut: .en~€:rtdo q~e {l. prcsldênE_che~w a a<lmitir que S. Ex~ n§.o História, do Brasil desapaixone.da~
'lart - deve ser transcrito, até porque ela da Republ1ca ?O?e cab~r a qual- ,tem sfl1Sibi1idade para os problemas mente, sertnamente, e estou certo de
é preciso que a história regisEre ter 'quer ddadão br9Sl1eu'o eleito, Ta!lto dos que sofrem, .porque pão acredito q~', há 'de chegãr a uma conclusão
sido o primei~o Presid~nte da Repú- pode caber a um ~m.él'ito jurlsta. A- QUE! tenha sensii?Hidade aquêle que pelo menos: à de que nunca um pais, '
bEca do BraSIl a. qraücar ato COmO um homem de ~rand€ ta~ent.~ ou de estimula, que in.stiga, a, desordem, a qualquer que fósse, foi jamais goveréssc:,
.
gr:l.TIdeS dotes t.n~elte'duals. como a. anarquia e manda o.s truba,hadQl'es, nado por Um homem tão primário
Nua recuso. ao PreSidente dn lle- um trabalhador, a um homem de ~â sOfridos. abandJn~oI'hi~ e du:preza- como o -Sr, João Goula'l't. (Muito
pUblica o' dIreito de prop0!' numa pOUMS lel.:-pS.
<los, ao. disputas que vão P€'l' fatais a bem. Muito oJem! palmas) ,.
.
mensagem ao Con.g~e~so. ,as refo~ln~s
Emoora deva reCOnhecer no Pres!R lHes, No UléU Estado, mais dI;' uma
' .
q~\e entende ne_cetssarms .a Const~t~u- dente J:Jão Goulatt .inte1ig-êp~lt1 e dtOZella de CQhrpOneses IDorreratll nE'~O SR.. PRES~DENTE,
ç~o, En1~ora. nag 1he caIba a l.mc~~- hab1Hdade política, creIQ que uao Ihf s'e<5 atritos provocadus por autor,ia·
ContinUa ,em discussão o reqllel'i~
tlva. del":,, adlyut.do q~ €:um, Pred- farei injustica. alguma Se dIsser que ~es qo 90vêrno Fecl ...:e]. Não acre. menta,
dent.e da Repub\lc a p~ssa. dtzer ~o o considero l1lU homem primáriO. Prj- .,'to "ue sel'a amigo ·os "'obl'.<l.~ e 'os
~
CongressO, em têrmos de mgestao,.
. ,
\.l.
'i
...
l'
....,....
O SR. JOSAPHAT :\iARI!'o-'110.
que seriam salutares à democra.cia. à ~árl0 em" mUlt~ sen~l~dos e:sob vj\- trabfl,lhadol'es quem os illMd.a 8,0 crl6cciedade e, aI;) povo. N"ão posso en- rIOS a.spp~··09, Nao po...,,::,o, POlS, exl~Jr. me e à morte para tíral apenas pro(Sem revisão do orado,.) - Senhor
tretanto ~ott1preender Que, dirigindo- de S. ~x..fl qUe se. col';Que
altura veito eleitoral e DoliUco dêst/;,5 l11or- Pl'e.o:idente, cOmo os demais grupo.;;
'Se ao C{',!ll!>J."ess<f, f.s.ça .s\\gestõe~ eU1 da tradJcao dos deIl1RW Pres!dente.,- tos ou <tessBs vWmas. Sei que S, ~"tl paytidál'iOs Que ~já se l11&nifestnram,
têrlnas de ameaças. E' ame~ça, sem que o antecederem,
não é sincero, porque, Q18ndo ain";a a BlOCo parlament.ar Independente'
dítvida, f1u~ndo acrescenta Que apnelas
Quando S. ]:xlil' ~ssllme o pa}:)el de. beputado Federal. na IP7\.Slahn'&' p~s- vota pela imerção do discur,<'o do
reformas, n'ão são sõmente necessárias promotor da, d~sordem, do lncitamen- 1 SOlda., dlsclltiu~se na Câm-ara do; Pre-;iàente da' República nos Anais
]?l'C-

M

ei-ct<.lli.-e, t:'1e:o m'lnífe..- ,,1"1' meu apoio

tio req,,12rim€ntn ora em d:s.cussã,o
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do Senp.dO. Como repositório de d().. lsa, Pátria., Conto. um documento. uma. um Chefe -<lo Executivo, - DOmo o drQ,J d~ lJ!l...'l. Se nê.o SUIU por CCll',3 ,
c.wn~tw pclit\'Cos e legislativos, OS! cl'ônica. dos fatos partidáriOS·. Nãol Senher Lact>.rda quando vem à praça. própria., deve sair' pOr enpu~2o r.~4
Anais do senado COIIlPCl'tam _ e de ... El~ constará dcs Anais - e e alltor pública. faz!i" comício nas SUas inau- ces.sál'l9..
vem c;Jlnpot'ta:r _
tC-<:Ics... QS :in:;tru.. da. iniCiativa pela. sua tramcrIção M'" guraçõea quase- que semanais, p.orque
O Sr. Bezerra Neto _ Mas t~L1.:1.
mentes contidOs em forma adeqU·:lda. sim ~irmou -, cOmo um. marco real, consideramos neces.sârio que o. POVQ não saiu,
No diAcurso do Pre:;iu~nte da Repú.. · objetivo. decí,sivo na transfonnação tenha Q, visão direta dos faros poliO Sr.. Heribctlão Víezra _ $!iu r,~ ..
b!ka a qUe se refere o reql.ler1ruento, pplítico-social .que agcra,. de fato, c<!.. ticQs e administrativos.
pant:meamente.
há. te"es geral:tn~nte ace:tas e p~tu... meçou ao op.el'ar-:se nQ quad!:o pOlitl"
Assim, O Presidente João GCujàrt
O SR. DANIEl.. KRITGr:.r.. _ R ~
lações pOlêmicas. "Umas e outras des- co-sOcial do Brasil,
receberá. o lulgarnento compat(ve} não tivtsse safõo est:HJ1Jtanê(l..n1e-!': e.
ffl& ruanife3tações, apresentando O
To~~ mUndo é, SenhCr Presidente com a sua condição de. est.adista, de teria saido pela repulsâ co:; SéU3 !~o: ..
colorido pró?r1o. de quem as p.ro.fe_ - <fi!ldl é encont.rar, tanto na Cá .. homem. ?úblico, de paíl'\ota. proo- religionãrios.
r~u, l'e-velam a.spectos da inquietação maia. como no Senado, quem não o cupa-do cem os preblemas nacienru..'l,
Mas, sr, Preüdente e 8r8, .s:m.J~
Qüe não é ap~nas dO. Brasil. mas dó seja.. - a. favor das reformas. TOd.()' Dentro da. nOVa e' d~nãmica joniG.da· dol'es, êsse comício, realizado cOntitL
mundo que .::e estã tranBfonnando. mundo é a favor das reformas. Nós, com que se está apresentando nas as deter:minaçõe.s da. Lel, e em Qn~
Não é êste o- íhStantt paTa entrannos legi:;,ladores. salhos, e os que nOS an~ praças públicas do Bre.síl S. E:x:a., se USOu e abusou d;t"; prerrogativas (.~
na. a.nál~e PQl'menorizada das parti. tecedel.'am. também foram a lavor como que firmo.u, lançou 'uma meu.. pres;delr~-e da. Rep~bJioo.; ó.<:se cor.'17 •
cularidade.s. em que são a.ceitas Ou re~ dessas reformas.
sagem e um convit:e qUe está sen.do( cio, q,ue teve a .;et11'l-lo tôda.s as CC:l~~
pudiad;:t.5 as teses impostas pe10 pte<;L~t. t\.dhe.mar qe B an-c3'! quan~o acel.t-o pio Congresso Nac!onal. Câ~ posições ferroViárias necessárlas. a
sfdente da Repúbiicft. Votando pela candlda.to. ap SióVél'no de I:i~ pau . .o ruam e Senado d~"'p.ertaram para. a custa. da. Nação: êsEe comício. que .,-;e
1nsercf\~.do d SCUl"So de S. Exn nos e à PresldenCl.a. da RepúblIca, pela \-ida. objetiva, Pala .:lB reformas CJue realizou!. cOndt1~n.do d03 E{ltados <16,.
"Anais do ~a.do" o Bloco Patla- rpimeira vez, já. ftlla,'a Das refotn;r.a.3 () llO~o -reclama. Dai o siO'nificau"Vo Fedf>:.raçao BrasIleIra para a GuanoJ...
rne!lta:- ln?ependfl-n'te entende que de bllse.
~ o grande alcaoce da condtrta. públ~cá ba!a, incl~z.:ve pelos aviõe!3 AVRO, ;i\l.
a~Slm resgelta a. trad.ição desta Casa,
p'e.u...fle, realmente, na manlfestaçao atual. até estrallbável pnrll al"UllS do FAD. prl::"51~entes e represent~nt.es cP,
em pr:meiro lugar. Depo;s. acredito, publIca; da no\te tle 13 do corren!e, Presidente João (';C'Ü\Mt.
'"
• . -:'i..nü~c3.t();;; ésse t:Ctnic~o, asúm reahedta:, é a.. boa forma de dnr-se cxe.... cOm., a presença. do Che~e da Naçao,
Essa conduta, SIS, Sen.edore..c:, está 7.7·!0 às ..'y.'pen5~S da Nação, cujo el···contando com () entusiasmo, COzn o. nO, s~undG aptegoam,. f::>i onerado
ouçao â prática da vIda demoerát.i- o prune.ro PaESO po.ra tals refonnas.
c!Õ, qqe é .se.mure a seguranÇ!a da un!O gesto do Presidente João, ~ou- impressiona.nte. e retumbante apOie- eD!- m:.us de tl'emntoS ml!hões -de er\;d13.de na. diversidade.
.
lare. ~omparecQndo à. praça pul.>l1ca, das classes popUlares brasne;ra.,s,
\ze;r<!..s, não~pode ser Cf.DE ~er3.Qo ym:t /
$OIll$ todos. unf-düS e assim deve- para defender -a. urgência. dessas
.. .
marufe5taça{) d~ conzCl~ncla na.~~O"tl\ll
ruas ser. na preservação da Uvre ma- traruJOlmaç.ões e destacar ao desespe...
Mesmo os adver~á~·ias do Ptesiden!.e que, m.::rcê de Deus, não :;:e vende ~
nifc"tncão do pensamento.
..' rada gravídade do adiamento da 50_ João úO~lart, hOJe, Teconher.em que jamais.se "Venderá.
pooemo.s - e deve-mos ser- ~ dL "lução foi, antf& de- ma}s nttda, a ex~ S'l Exa. conta cem o apoio il'refreáSenhOr Presidente e Sen.bares H~vergente5 na enunciação das teSes, ternaçã,Q das prCtuna.as llrec>cupa.. ve. da.'l massas populare.s.
nado!'e.s, disse o Senado}' Be:terra Ne ...
ruM o que em essênd~ devemc-s SU.')- çõe~ de um p.a~rlota que ~perou"t e
Nós, pCliUC05, nfrd' pOdemos negar t.o que é preclSO quebrar p. tradlçàu.
tenta':" é q"~e ~e cltma sObrev~a.., milito.. pel~. in1.c"atlva. de ou.rOs ~ew... flue o a,po:o das m~ssa$ pop~l1ares seM Há. duas trad,.ições. há uma tr~(1ieflo
n.o~oue só este e digno de um povo re.') re:sponsaveJ..<;, e aJ~da. espera ex .. 'ia. julgamento positivo fi !avc!, do hO~ yiva, autêntica, e tllM t.radição mo!'·
Cl\·lli~ado.
pec~atlV<t e.<:.ta. denunCIada, que t.oqo.s mero público.
ta, uma falsa tradição, qUe d.i.fí~u.~
(HWlmo,& e VImOS como lima mneel.Sa().
ta, que !!'.3.nte:-a a o·~censão dos pOvc.-.;;;
?s }enms .que ai estão "~o. de.sã?- como vacilaçdo. COlnO falta de !dea..
O grande e grave momento hlstó~ uma tradição que Jhe dá ~entjdo f:'
b!,!Jr- e, ftmvxonando B: Oprn~áo ~u- Iísmo, corno f!J1tr:. de competência ad.. rico que vive a pátria brasileira n'tll"e conduta. dos povos, e- outl'a que (l.~s>a.
b:!Cfl. dC'·... País e suas. representaçooo mlnistrati"fa, c.Qmo falta. de Visáo po... um. llôV;) eenár'.o , uent.ro débSe ce .. a Sua marcba hi:;tórica. POis r.>~::i,
nú cor:?>f'~Zo..
..
Iítlca.
nário, e cc;mando de Pl'esldente JOllo Inoo jn1ll8i..s po.;:ieremOs esquecer f?:.11.3
Pr(C!so ,e~, que nao tr-nnsfo:meptos_ a
iu poderIa, tamb~m, ter algumas çowart nao é a chef li. de lUll paU. trad'ç':::
do Brn,:;"}, pOis, mer.!ntlhau4
8ná1.se des.. es tems:; n,a radic<ll·zacao dúvídas na capacídade realizadora do hoo eru busca de vot03 ou apla.l,lSOS. do tiO :seu "pas::ittdo. vemO~ O<! mn;Or'·q
p
O
qu~ 1 n~:tl1r~a. o pn: t"1.0 alcance das meu Chefe, mas vl, na. lniclativa da eleitoreir .<;; é um Chefe preccupaé!Q exemplos de 1idelidati~ à Pátrta e, às
relv~n(hcaçoe.<:: popu .. ares,
'grande man1festação- do dill 13, que com a situação bra.:sileira. '
:nstítHiçÓe.5. Não se esqueço. D Senhur
O j>O"Vo só se exa-cerbn. marcha.ndo {) Pre~io.ente JOf~,o G~ular~ não .se re...
Ontenl. num almôço com Depu-· Bezerra Neto d3~ P'llavras .maravilh·.;l ..
t!Dr,\ 'a Io·i(.-I~ncja.. Qnant:lo f.l.3 seus re.. -velou com aquel~Tlma!1.Smo de que íadOs do Partido Social Dell1Qcrátci0, sas de Ortega y Gra..ssek'
t>re~l)nt.antes nOs i?odêl'es const.1tncio- o acusam.
.
.
~
S. Exa .• no desdObl'amtntc constan
('Os p.OYOS que abandonam ai; h·allJ,ls não encontt'.atn fórmulas adequa...
As . palavras, do p:esiaente ~TO::.O te em que revela a sua luta. na ceie .. diçõeo; vi-;'as, dignas e pnlp·tantcs. não
Q1.<: t):lrR as soluções teclarnadfls.
GDulart, ~": no~te do ?-1.t1 13. - (\ hl-.,,- sa dos grandea intel'~e.s do J)o-yO, re~ ~.lo d'gno." de sua história".
N!"'i~O dever é 1e, resueltando a 11_ bória. p?lItlCa bras:ile:ra. dItá e não velou uma imensa preOcupação: n de! O Sr. Pl'~sidenle da ReoúbUca cO~
befdr-,.fp de oensarnentt)' _ como aqUi ~(ulto .~1stante mal; proximamente - que. se nós; parlament.'\.res, não obM mo afinIlou o nobre Senador João
te ('~t4 fS7:endo _ ~n9.rchar para o ~0!fdUZ1run o. Bra_.sil ao est.udo ob- jetivássenlOs cem. urgênc'a a satisfa- Agripino, quebrOl1 t:l1l<l trJdlção. flue
~ncol1tro daquelas .'IOluçõ::,s Que rc- Jetn. . o de efetlVaçuo das reformas.
ção désses reclalll()S. nem nós nem .0:1'30 o o!'~Ulho, e. ma:~ do Que LC;Sf). a
pre"U11ltal11 as relvfndica.çõ~ do pOvo
,S~i que naSteu, C()~ o comício.lo Me. o ~sidente JOão Goulart .serl:l.
segm'"s-pça. das instituições democrálj ..
brf'qildN).,.
d f7 13, .u.:na. nova dJno.m1ca. a veraa~ mos capazes de con:er a. marcha ot. ·ca.<; do pais. Trnnsiormndo .em Cí':1r~ ...
-:-.: .... tWi>- .:o;p dp''''-E'nvolVe n~stp 'nstal1- dt:"'ü"a.~nam1ca.,q~e hlta:va l!. vida. de· e.conteciment-os, TemjB e teme sua [eu da demagogia, S. E:x:a. compat'~~
te, f!o Brasil há milito de êrro mas mOCrabca. brasúenn: SeI que a par- Excelênc!a. ser tragada pelos aconte .. ce a um pa.lanque, cel"C'a{lo de gent~
llli. ~)Or i9Uo:ll. muito Que reorésenta. tir do dia, 13, com ~a. m~nsage~.e cfment()s. Quem re\rela as.5im de mC.joue ieVf..Jt,:tva. Os punhOs, éomo 0"3
Iu!,:f<J. revolt..'t de um -povo zofr:do.
um brado de ale:!'ta. aQ noêSO .Ple,S1.- dQ tãG manifesto suas preocupações lideptoa de Hitler e de Ml~<;S{)1ini e
reta~ que fechava, as --mãos,. cOmo os d~oo;ci...
O nl1e no~ cabe, oortnllt.o: é repou.. den;te, o CollgT~ Nacfonat... - o e vaI à praça pública., falar
!'!:fl- r>" "xame"'r.f&.:itec:: nrohlQmas, 1l111- ma..OI' e verdª-àelro poder compefen. rne:lte aO Mvo. não Dode ser um }nde- í")f',<; do cOmunismo.·
n[Cp",f'.l!ld'fl no.c;s.:.'I~ diven::éhciM. mas te para. a.s refermas... -- assu.m!rá·s tInido. E', ant.es de tudo. um g~ari~
Mas· 81". Presidente. eS.'53 gente. Ql1e
f!;1rrnt.ril!:1do caminhO para.. B.Que1as "!J()slÇ~ .que _ain~a !:: nao assumiu. Da.! de democro t.a. que leva. SU,M IJreo- a.si~t:u o 'çomieio e que ouviu 'O <l.i..~
!"{)lu!!!i~,o;:, aue, sObera,namenle. I) 001"1- a Sig:tlle!.cacao oes.se dúcurso Que. s ... cupações e sctrímentOt:! ao coracáo, I curso Q. oSr. presid-cnte da Repúbli..
Irrc~o ~QV<,\ adotar n<l e,e\'dcj-o ele não.f speitou a tradição dCG O~t1·0S até à vfsão do seu poro,
ca... cheio dt! dema-g().gia e de inea!1~
Seus direitos e de seus devere...'i. Nun P!\!S1.dentt5. 1'e~tesenta uma SItUa.'S. multo hnpOrtante o discurao da·de. d<;ve relembrar um
tóPlcO;
ca. ~"'-rnn ne5te inst.l'...'t.tl'" (\<; POõ.êrf'.s cao l?-0va., QUe nno. pod~, ,:'l!nclutamen- cuja trBll!!crlção ru:>s Anais se pede. aquêle em que ~e afirma\'a. que a de"O"""i",-l<n'ls
~_ R."ou'bl,',"
o
te.
fIcar
:prêsa
às
[,r(ldlçoes.
,
d
sa..t1~opriaç8o por lndeni2aç,ti..o prévía.
~
,.
"'"
lI...
""'
~
porque nao efine apenas uma .for..
h '
ri!
Co tI
.Tud.' . . l:1;l'ÍO. o EXecuU\i", e o- Ug\sl'a.tiOs ~.empo:s. 110VOS .são:) um. aVi.&) f. ....-e nada Iniciada pelo. Ch?fe do EXecllti~ e em d!n -eIro, presC" a pela
ru:;.v.... .,.,...,h... "'·hlêl.,) o::: i1o~~ 111timt..~ _ t'!e.ve- que nao pCden){)s v.lv~r }")erm~nen.,e.. vo. Represeuta umá itlta 4! um con~ tufção Federal, é negócio llgiáriO'.
rIl'l'"Y\'"' j'ltQntar. maIs, c~m('\ tôl'rnulns de mente preso::; ft.s. ba~lçoes, Não .~1 y~te, que foi plenamentp. ,~t",ndld() pc- "Ois. foi, então, um negócio agrárJo
'P~'crl'nt"i'" "t'~l'dad~ nU\.ueh._ advettên~ como (') Pr-esWente Jo~ Goulart, que lO COnereSf10 Nacional. l'-'1'1(l)rme mo.S.. fi Que êie têz. ímediatsmente man ..
e falO. em r(!- b'art!J rl03 1)l'6ximo$ d:a~.
ei'.l (I .... Patif~ A11tônto Vi(>irfl.: "!'-J'il" talo. fm ~reno\·ação,
l:1!lllt? d:mdo drsapropriar parte da. fazenda.
tlr "'!~l1"n neste mundo, que não s~.Ia f?Mnu!aMO das con.du;oo?8 arcúícas da bem. Muito bemO.
de UruaÇ"J, em Go·ás, e parte da
pl'''(';n.'''!o!!
VIda nC'UtlC{t e. ad.!lunlstrativg do :srafn€llda Mara<:>:ata, situada no M\u"Ji.
. l>'
.:::'1 ,não há como h~ar êle pr.ê.SQ a um
O SR. P.!U~SIDEi\~:
cipJD de São Borla..
Fl"a o flll~ "'nl t.tnha li. dizer. (MU I - na,.<;crado, pa·;::sado êsse que nós não
~
f
b
Sr. Presidente, Senhore:;: Senado--·
to "·em. Muito bem.).
abcr{ll'vc>:mos em nossas observacões.
Dan~ ~r~~~~~'a o no re SenadOr refi, o Pre~dente da Repúb1ica 10\
Qu.and.Q ~ 'Pres.idente se desvincula
o primell"v n realizar o negócIo a.grá.
n SR.. t'R!';:SIDENTE:
dêss~ .passa(lo. quandO,. COntO Chefe
O SR. nANIEL KrÚEGER::
do no Brasil;
'fF'm ~ palavra o nobre Senador do GO'ío"êrno, vem à, pr aç9 pública fa(Para encaminhar t1 votaeão, , Sem
Nenhum de nós _ sabe o Senado
Ef''lf'rTa Neto.
lar ao povo, S. Exa. não. del:'{a. de reVisão do orad01') _ SI'. Presidente e ~abe a Nação _ somos contrários
,~er o primeiro Magistr!ldo do Brs..sil
O SR, BEZERRA NETO:
e de sua eond!cão nãC' o;e af,HstOtT pôr- e Srs. SenadOres. depols de-" b:rilh(l.n~ a - uma reform.:t just.a, em que se
t.':{P1n re1lisão do r;rrulor) _ SenhCt' Cjue aauela manlf{>stacào não foi. uma te pronunciamento do eminente Se- púde...c.~~e resover o problema rural dG
. nadOr JOão· .ã.g1'i'Pino, Lider da Mino.. Brasn.
prp.;;idpute, Sl·S. Senadores. s~t. o.e '11~Anl'f"f"'tir:ão pal't;dál'1a.
ria no Senado, nada ou 6u~e nada
Na mllgníf Ca l\1nsage~n ds. União
antpmão. como nuto:r deste requert- d lU aã_ou um lIustre ie'Ol'P:::!"t1t9.nte teria a dizer. !ncU::cutivelmente, o Democrática Nacional .se di7..la: c'E'
l
rrt""+o. Que êle conta com aprovacão roa.
ni () DernocrMi:t:I Naciona, 0(1 <::eu ntQrrnfficf' discut'''o to: o melhoT preciso que o rico !;eja menos pode..
unfinlme desta. Casa. . sel, também. '...l'Overnador Seixas Daria. .
"oít1fio"" ã. Mncão do Sr. Presídente row· e o pc.bre menOs sofreóor'"
Que fi. pceih\cão dê<:te documento, nQs
.
Ana!!; dn. Casa. não o sera sõmente
O 8r. JOão Agripino FoI ude- da RepúlJI:ca,
, Queremo,:> uma reforma. agrárb
no ri''listl'o à tradlçi'to. Nenhum re· nLsta.
No entanto .as })G1:rvra<:; do ViCIA; ln.<)b~; queremos que o Go\-'êrno a
prf'~p.ntant.e do povo, nellhllIn ebserO. SR. BEZfi'"'RRA N"F!TO _ 'Falou T~:íder do PTB ~e-naoor Bezerra Ne- , .... t;a e que dê. aD.3 trabalhadores dos
'Vador consciente do- momento octiti- o Governador Mí!2"l!el Ar.-af's que n5.o tI) obri~anl I) !Ad"f M UDN a vir a !camt>Os l1ituação melhor de vida,
\.".(1 b"rasileh'o de.~conhecE' 11 imoo .. tâ.n- é {Uindo ao part.ido do Presidente da 'I'l'ibuna.
Primeiro, !Jura oonte'lW' mas ql)eremos que 18~(} se realize CDID
da do documento, Q1J,.e não setá trans- Rt';"Oúhlica:\ f{lJon a ret}r..f'''~nta'"'ão lio j . . llP n'" C(\'"l"1;", /"I dI' 11 d'1 COl'!'~ntc. s;nr,~rh1.ade Q j'lsttc;a
crL~o nOS Anais do senadO slJn}Jles- p:rrtiô{) ~('~ial Df'trlOCfpflf!""'. E. SP._ 111<>:: tf'Tlh" ~"t",.t"'": RI.,-'·'"'"" reD'·"s{'"n~
O Prf"idpnfp da. RP..plíblic~, no DE-i·
n1enfe para fnc()mC}rar~<!'l' li i1!'l~f,r;Fll""h0r PI"p<:i!3ellte. STS, Scy.·d1ol'cs, Ô3\~nte d~ nnN. ('1:;:.".1' SO;){\'". DCh'h \creto drl SUPRA, :05.0 N{'·avasau ti.
brr.silefr!l, à hi..st6ria pOIitic~ de nOs~' tempos são OtÜ.l.'os. Não ce:1.Suraml)s lhá muito dol:~ou de integra!· U5 qun- L:.>i· desempenhou-a. e.. podel':Q. a...<::.sim.
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pr.cce<ler, por uma Lei' que êste Con.
gre.s.so votou, em regime de ul'gên..
ela,
Senado da República, em
virtude de requerimento do Líder da

no
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cair, par,a. d;sg!a5 a nossa, êle po,?-e te· \ tentativa de empuhar com palavras
r1r ~ lDs~tUlçoes .e o. coraçao do a DpJnUio pública, transformando,
Brasll, (MUlto bem;. mu~to bem. PaI.-. metamorfcseando o que elll: Y.m:dade
mas).
.
. ..~
falo,;~. EXa., O Sr. presldehte da

---"."'-''''''''"=

1per

() seu d:scurso a. fim de prop'Jr
ao Plenário a prorogaçã,'J da hora de
SessãO por tdnta. minutos.
I Os SI'6'. SenadOl'es que aprovam 3.

União Democrática Nacional; No en.
O SR. ARTllUR VIRGILlO:
Re~u.b1ica.
.
) prorrog"ação da 5essã.o por trinta mitanto. o ·Sr, Presidente da RepúbUVejamos, Sr, PreSIdente _ gosto nutos queiram coru'
'
ca de'via desapropriar ca-da área propeço a palavra, 81'. Presidente.
de. f~7.e~ confrontos _ ,:!jamos a (Pausa).
erval-se .$entaQOS
-ptcia, como área nece.s.sária, e não
O SR ALOYSIO DE CARVALllO: aUll:~rldaae 9ue tem a Umao Demo..
Est.á aprovada
fazendo o que fêz, decl.arando, _como.-crátlca. NacIOnal de condenar haver
•
fêz no Decreto da SUPRA de util'õapaço a alana, Sr. Presidente.
o -Pre.'$'dente ido a um local no Rio
Continua COm a palavra o Senhor
d,e soc~al quase a metade do Bra.sil,
O SR, AItTI-lUR VIRGILIO:
de Janeiro para. falar, Qualquer Jar~ : Senadol: Arthur Vil'gíli;},
!para tumultuar a vida do pais e
,Tenh0.a impre~são que SO~l um d.imri~ho na Guanabara, qualquer
para angust',al' a todos Os que traba- pouco mals novo do que o ernmt:!nte obrazmha sem maior repercussão na
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
lham na dura lida dos campos:
colega, nobre Senad,?l' Aloysio C~r- vida daquele Estado, faz com que o Muito obri~a.do, Sr. Presidente.
Não contestamos, Sr. Presidente e valho, p::lr isso doulhe a precedênCla. Governador Carlos L'l-Cerda campaMas, diZIa eu, não é posGivel dl,.,Senhores senadores, o direito de o
reça às rua" em loca'
o '
t
SUt11- se aquela grandiosa. COl1Cenll'a"dent"
da
Repu'blica
desapropl'l'ar
',O
SR
ALOYSIO
DE
CARVALHO:
.
~.....
15
~
VIrnell
~
ção
que J·á passou à HistÓl'l"a, que
presl
-.::;
.
dos, ollde nao se pode reai1zar COtT1.I~
e- nem poderíamos contestá~10 - êle
Não, cedo-lhe a palavra. Pedia- cios, diante do silêndo e até
do já ..te~ lugar marcado na His1.UrJa.
tem uma lei votada. por nõs; - mM a para ençam'Ilhar a votnção.
aplaw:o da União Demccrática Na- nes~etermo.s, Nem CJ-m aquela acu~aque se at vesse aos pl'incíp;os ~a lei, \ Mas cede-a porque, inclusive. w_ cional.
cão de que o Si'. Pres.Qent.e ~\-a Ree desapropri;;JS5e depOis q'le Lve::-se rei o privilég:o de poder responder
E,!;tão ai os Jorna-is
anunc'ando pública, realizou Um negóc.o agrá '1J,
um pla.no ,de colonização, E' preci.';O a alguma eo.f.sa do dücursO de Vossa diAr~amente as inaug'lracões, que Eão
Ora, 61", El'eédente, cu me lemOl'o
que se salba que, numa
ref-orma, Exa, que' não esteja de acôrdo com comicios poBticos, que são movímen_. de uma crônica de Humberto de CaUlagrária dec$nte e bsm jDspirada, a o tnl.--"l pensamento. (RisOs)
tos promocionais do Governador da pos que fala nllm padre, num b~rro
terra não entra como fatol' malor
O SR. PH.~SIDENTE:
Gur.mabapa . .sem iicença da Policia e e num menino. Caminhando a' lonque 13%. Primeiro, e antes de tudo,
Tem a palavra o nobre ,senador sem selicionar oo!) lo~ais em que êle : go de t.il:.'l,9. estrada. Em pr;meH'o 1ué prec;so v,er o homem, que é a me- Arthur VirgUio.
fala.
~
,
~gar la pud':e montado e
menino
dida c!as co:sas o objeto supremo d o '
Condena.:se. entretanto. o Pt'esiden_ puxando' o animal. A maled1cêncla
jnteresse do E-stado. Depois, vem o
O SR. ARTHUR VIRGILI0:
te da República porq1le foi à praça I ~og~ acus::JU o ~e~'eren~o, d'e est::'ll' p:'e
crédito, vêm as máquinas, vem todo
(Ndo joi revisto pelo oradOr)
l?úbl ca confraternizar com o PO\'O, 1':J1;,d:cando a higJ.dez flSlca do g~roto,
um conjunto de problemas que nào Sr. ?residente, SI', Senadores. Pa:- !nn~na-r_se com os trai:'.11hadores. oiJn~ando o a andar a pe, ellCluant-O,
podem ser sup-eradOs uns dos outros lavras, palavras que constl'óem, pa- num d':ã:o);o democrático
que, em como~amente. se instalay~ no jericJ,
e que têm de ser resolvidos SilllUL lavras, que agitam!;!. palavra$ que pro_ verdade, nem. t0::10s estão à altura 10 f;ial.cedote OUViU a cntiea, Desce,}
tâneamente, Não basta olhar a ter- motem e promovem, palaVl'as que de entender,
i do je.:ico e nele coioccu o menlIh),
Ta. para atirar, indi~tintamente, con- elevam! E também palavras que deO Sr. Enrico Rezende _ Permite Ilvlais ad1ante, a l1laledicel1cia. nova_·
tra Os homens que as possuem nes. t.êm, palavras que destróem!
V, Exa, um aparte?
'
: mente, levuntJU objeçüo: um sarcedo~
te Pars tõda a antipatia. e tôda a
Num Parla.mento a palavra é o
O SR. ARTHUR VIRGILIO -~om . te, já de idade, se cansando a pé, e
T,evOlta do povo brasileiro.
3'rall::ie in..,,>t:rlJmento hnpuls'clI.'ldor., mUlto prazer.
um menino, cheio de l'~istencla e
~
O nosso tmbalho e' feito tOm a pa'uO Sr, Eurico Rezende _ QUcrb vlvacidade, montado no jumento,
E' preciso nao req'lel'er que um vra, no debate das questões po1íti- aprovell..ar
"
A
a oportúnidade para ho_
ca t'ou am d a o padre a o:ít.ca.
dos malores latifund árias d~sta Na. -t
'd
ção ê o Sr. João Goulart.' Poucos caso na aprec:ação dos projetos, en~ I ~enageal' V. Exa. e agradecer Pl'ln_ l.o.e7; o menmo escer d'J jument'J, e
~
tôda..s as agitações do Plenário.
~Ipalmcnte a auspicioM e\'Oll1ção do I::: a : ram Os ,dois a pé a,camin)lar. Lá
homen:: 'yerão, nesta Reuública, ~a~~~
Palavras que enchem êSte paIs de PTB.
. I ad,ante, amda a maleoicencla levan'
~~:~t~~~far~~ terras do qUe
Norte 'â Su1; palavras que a'finam A,ntes o s-eu aguel'rido Part:dÇl nilo 'I tou se para dizer ,que, em ha\ el1z;J.
COm as aSPiraçõe..';i do povo e pa!a~ VHl nada de virtudes admini.strp,tIvas un.l me.o de t!'anpOl'te, não era UUl '
Portanto, até agora -éle foi o -in- vras eúntra o povo; Pala.vras que ~o Governador da Guanabara, ~1a.~ zado, nem pelo padre nem peb n!i.'g.ensivel, foi o hOmem aue não aten. defendem o .sentimento popular e Já ag:Jra.. V, Exa. dá notícJa aqui! umo"
,
deu às aspirações populares, A pl'O- palavras de quem quer esmagar o e, por VJa ~e consequencia, à Nação
Mal.'; uma ve_z sace:-ctot'e esc!!10U a
va de que êle tinha propriedadf'~ sem ~,entimel1to p8p'llar:
pa.h\"l:,as que de n~u.ta.s maugu1'ações p. resid!das e maI~d.;cenCl~, E resalv{'u que elc e v
cultivar e sem -explol'ar é a e."tl'anha são wna men"i9.-;em d:::. redencão e festejadas pelo S1', Carlos La,:e'd:l, menino devulm montar no an .. nal, E
declaraçáo do Sr, João
Pinheiro palaVl'aJ que são' uma mensaO'em de
O SR.
ARTHUR VIRGíLIO -_ nrosseguirem viagem,
que ia expropr:ar, opressão: palavras que são incentivo Exat~: jardinzinh~ no Aterro da
Adiante-, novamente o cornentá!':o,
Neto, que disse
das fazendas de Uruaçú e de, Maga""}. r e estímulo. para a lutE'. ~ p~lavras Gl~l'la, algumas pon~es, tuncis ~Ue ver.berancio a conduta do padre, õe
gata, a.s partes que nunca havIam que procuram deter a asplraçao da- fOlam apena.s conclmd:l5, fechamen-! falta d~ sentimento de human:datle:
liMo exploradas.
queles que querem pl'o-~re'dir e avan- to d:e alguns buraco. S de .rua obl'a$'I-exv~orava f) an mal, SQb"e~oli:'reoan_
!Portanto, Sr. Presidente. Senhol'e.s çar; Palavras. que váo. bu~cal' nas d:gna s , deu 111 Governador como o dQ-o com o seu Pés-o e o do ln~nt;'no.
Senadores o Sr. João 'Goulart não raizes dos pJ'oblemas um fundamen- SI. ea,.Ios Lacerda!
O padre Co.n~Jll1"l re~D;\'el"!CO que
explorava as terras, COntO era de seu to humano. um _fundamento cristfi0'
Mas, cont-lnu" SI'. pves:dente.
ele e ? men:no levaria.m o jer:co fls
dever. deixava q'le elas se vàlorlzas. ~~lavras que v~oblbuscar na s ra~e<;
Aéu.sa a on,ão Dcmôcrátka Nado às ci~Las,.
,
sem, configurando-se as,>lm, como a
ses me~~os p.o .emao:; u,m, f ~n a_ na1 terem sido utilizado:; tl"aIlspu:tb
18, • o Pl'es:dente
(:.1, Repúblic:J
\Ua.1or exp.teisão do latífuúndio dêste mente at;b-hll~al1o. e ant c1'1stao:
das ferrovias federais, Não seI M lS' ceter~lna que o cUmpr1mf'nto do
!?ais,
S A pNaC?-do etsta CheIa de ,palavras, terá aut;orldade a UDN para' faz~' DeCl'etlo da SUP~A comece
pelas
r.
reS1 en e.
~s~a. ncu.saçio, quando sab~m:ls que os .s~as erras, e. a 0J?C:SiÇão.., que o criE'>ta. Casa tamb5m está cheia de veIculos
da SURSAN transpol'tam I Lcava
latlfu:l~ano, cnt!ca-o agoNós todos saoemos e sentimos ma.!s
Cada um as utiliza de pa':a as reuniões do Governador Ca.r- l:'a ~r ~'-$a d~CIsao,
ainda do qUe sabemos, porque -9. sen- palavras,
~ao e ~o.sslve~ um d2bate nesses
slb'ndade é quase sempre maIor que '!I':Ôrdo {:t'm suas tendênda~, com Lacerd\1 aquêles que a elas de.'iejam
a inteligência, o que se pretende nes· sua formação ideológica, Com suas comparecer. gastando o (Hnhéiro ias têlmos. E o deoate da p-a xão, qu::conveniénclas e até com seus õjios, c:mtnbuínte.s da Guanabara?
~:~;!,a,. apenas, ,P,osiçóes, políticas in~
te Pais,
Sobretudo a palavra do ódio, que é
,O SI'. Senador Dan~el Kl'ieger ~ "n1llJadas .. }a o d.sse ~a ~~z
Está se repetindo 1937: O que se aquela que vem marcada de uma fei- dls,e qUt~ foram ga.s1:>s dillhelf>ú" dos q, e ma.or mel1tQ tem o lat,lfundIa_
quer apenas, agora, é o Inverso, Na- Ul'a. maoil'. deve merecer uma COTl- cofre", llúbl.cos na concel.tl'aLão do g?t .lutar pela reforma. agrária que
Quel~época se queria s"e:rvh', ao to· denação ma!or. po::qUE' é a palavra dia. 13, Não sei, Sr, P:ec'idente se t 1 ~l o meu exemplo, que não tenl}otalitarismo dominante, Os h1tlere.s e qUe não enxerg'a nada, é a palavra houve esse tranp?rte gratuito, b.l9.S, 1;~~e algulU:'. pe.:1S0all,~lente estou p;e-:
:mus'5olinis, e ágora quer s,e s~l'vir cega q'le p:'Ocu;'a anenas dest.ruir, fos_1 se hO. UVL, n::'g.J a e~'se Pal't.do auwri o ra n~e à \Ont;l~: po_que sequer te:'~l'
aos kruschevs e aos que pretendem, maga", na in~?n"atez que o rancor dade para condena-lo. Po:'que êssel d_ ma,de.cr::nsc!enc.a de estar, 3mgda. mesma forma. arxu'nar as liber· empresta à conduta humana,
Pal't:do, que tem o Governador Se ~(~~1 pre.tudlca:r:do aquêles qUi" herda~a-des públ:cas deste País.
Não ouvi tõd.ac:; as palavras aue se l1?:lf Carlos Lacel'd-a como ~eu cal1.
com. a m)~híl morte o QUP fós~(!
Entretanto, Sr, Pr,esidente. 51', Se- Dl'cnuncial'am aqui. S", presidenH', /dIdato à Pl'esidênc~a- dn Repúbllca,l meu,? 81.. PHS1~E'nte l'l R~púJllca n;)
na,dores. o dis-curso deve ficar inscri- Ouvi apetJ.?<:: 3,f; úILma.<;_ proferida>:; hOlnf'm que manda. busca', à custa tentamo. e P~!:'su'dor ç.e t~rras, Nr,nto nos Anais do Senado da R-ep'jbli~ UOr u'!n cnrreli-::ionário meu, 11m ilus- d.os cofre" e~taduaLS, pe.sso~s em \'á ca escondeu lStO de D'n'~u{'m, Xão [;'5regiõe,::;. do Pa13 para presfim,a- c~,..n?e a ,<;ua fortuna, c<;mQ o.ut!'o',
ca. Apenas lamento, q"le não ,~e pos- tre r.civel:'''t!rio a rec;p::oito dq na''lvra
sam guardar, também. foto.~rafias do do Presiorntp da R-e-públ~ca no comI- arem o seu t"8Jalho na GU.JtlJb}lra In ":,s de Uos:a-de-felTo. O q'le nc".r;cui
cio
do
dia
13,
O
Sr.l!.;ur,co
Re<.epde" _ Nào o.pO!· t's:a em c~critU!'fs p1íb:lca" p~p'a poComfcio, com os cartazes, com as vi.
Não esppro. $r. P:'e:;·c1.ente, não dl"_ arlo lS;;Q é ap:>nn.s, a p:llba dr1:> pala ,d('~ s:?r deve""n10 por qn3:q~er um.
brações com t.udo que alí -.sur~iu e
P T"; apf"s~l' t!-e- no'Su!!.' ,fa7fr:.dos 1:')
:apareceu, como uma demonstração S~j.9 mesm'J, á solid:orieàade da 0']0. IvrBS ou, J:!nrr.o, a gaa dáS p;i'xóes.
O S.R.
AR.THUR \i'1RGILIO ~ Ro G;-~,n.c do Sul~ em !iI'l~n GrO.1 :l,
de tudo Qu;e se conspira contra o !';lçao, Ela OU::' cump:a rOli o s~u
Brasil, para que- amanhã. o hi,siC.:".:ia. devE'1', (me snbtu:l1OS cllmprir Cem o Foi, atÉ' rlenunc,[!eb na As.sembléia em ~c:as c-n S:mla C'1~?r:n3, n"J'1
dor, quando examinar ê~S'e om· flO"O nos$'). Esuero pe'o lilPn")'i- 'Um mfnL Le;r~~at:"a do E-sf.ado da Gual1nbamI Pür ~.sto S, E~a. se .. de~('a1'a::tel':7CJ
tempo" possa fazer com clarivid,sn. mo e re:;pe'to a pr:ncípics que toço<: - Clll"a\'-1nllS qUe vêm de tod{.t-õ; os n~ ~ na f::lrmaJ;ao p-01n C:l. "e clc~v;n
na 80reciadio E.~ados da Federação pal'a viV"lr 'IS cu.~)U de"~a luta h'''i'-5-''j('3 pm no-<'o
da e patriotismo, a. in-terpretação do::vemo~ pl'CFe?'vRr,
da cond~lh d('o:; homens püblico!'l, E.>;- ooms qlle CE:-lhQ sendo realízad;":; '~a P,al>;" ~ ~·['m. Hnno {) ~l'fl!'{h?' impul<iessa hora da nOssa história.
pe:-o da Opf',s;eão. 30 menos, o res- Guanabara,
.
E:''\;i,;Q,O!~ d'l
tra::Sfcrm~I":O
ru!'!~l
$1', Presidente, Srs, Senadorés, (') ueito ~ real!dadp. fiO<:- rBtm CO:J~re.
_SR. P!?:ESIDENTE,
não se p:Jde bra ... ema e:nn a enfnsr que dá, coSr. ,Toão Goulart está tomado do to? tals como .ce anres!.'nhm dinnte dlscutir ~ aquela concentl'a~ã{} ass.rr. ~o h f'_tc do Govêrno, à b~t<'llba pela
flI.amok" êS"e "amok,t Que Strnhen d~ nós, e ~, condutl'l c;,{fJ.ta. do Sr. nes!'-es·termos. Ela já p:\''>sou à Ris. ~ er aCRO do no<;üs camp~ne", R' o m!'
ZweÍ--r de.screveu. numa das súas óbra.s Pres'd€'nte da República,
,tór:ra.
~l.!o""d(> 11m .Toaquim N~bll:'O dono de
:rnarayilhosas. com tanto bl'ilho, Ele
!s.~o ne10 mf'\nos devo esnefar. Sr,
O SR.. ?RESIDEl~TE _ (Fazendo LbC •• ~V~s corJ1bate:ndo ri Opa.::.icão. E'
)á co:t;eça, a. corrida final. F.1e bâ PJ.'('''l dE'r, te. N"i~ r: ,dl.s~orção alJ3'xo- s?a.r as campainhas) _ Peco permis
,fn:€l"Hn d~ ']\11 11{:m~m que ~s::á
<te caIr estatelado, mas, antes de nada., não a mlsL!l:::açfl,;) até, não a .sa-a ao nobre orad:Jl' pflra -inteT1'om
1, '-1..10 .co~ la ~.s pr(lp:'::lS
l'egali:,s
J
e os P1'OP1'lo.3 pJ'lviléZic5 qt:,e dá exem_
' >
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d - do orador) - Admiro a inteligência 1,)nnto, faz enal!ecer os ?osso.s ,pal'e
- pIo. de "enúl-::ia que s6 deve merec~l'l econLla~do djfIC~~~de .e~md~;~n aj~- do nobre Senador E1tr.ico Rezende, :iidOO, ~orque, na? ObS~t~.e est~l~m~s..
admiração e respeito'do povo.brasl- .se e qu . x que o
va
mas em tOdo debate, no Senado, S. \!"l'~ no.:.,a.: lotm3;.çao ~lllca, apOl~~l~
leiro. No'. entanto S. EX!" ,amda ,é dRo Sr E:ttrico Rezende -=--- Não. ab- Exa. q!ler joga~ o Pa:,tido SOCial De"IUl~~ _~o~mo~en~~ t~~~~~~Jimen
acusado ce fazer um necóclo agra_
I t Ih'entel !!. UDN e o PSD são iT-/ mocrátlco na nbancell'a.
P1!llv,P . q t _ Pd nossa. aO'rem'ario, Negócio -agrário, ,im, Sr. pr~- soya ne,t. ~aso 'na- mesma causa"
O Sr. Eurico Rezende _ Absolu- (~lS a o{~n aça'h a
qu'; no,sa
~idente é O que querem mu.tas bo- T~oSJ ," 1 d ' lesma saco" ' \' tamente!.
ç~o ~r 1. an,a.. e modo te' d . . o~
eas quando falam em reforma agrá- sao ~~r.n~~tso~ ~'on('(!lves _ Lem.
O Sr, Vic~ :rl1t,; Fretr~ _ Mas essa dl~eygencla e profundame~l se~~do
ria de.cejando . transfcmar lettfúD- b'~
"Uo'Jye Senad~l.-; Euricu Relen- gente, ~ Ut~f·1'~·S do P.BD, ~·o mals :a:atlca te. dá aI? Govêr:~:strati\'a_
d:os lmprodub\'os
numa g!'an~e I auoe o PSD ,apresentou à apre-. velho' ao malS Do-VO, rodos tem uma. alferen e. ap~)lamos '3. não abrimos
transação com o Govêrno, pOr melO d 7a 10 do PTB uma- fórmula
de poo.ição definida para, marchar. E m:-Dte o Governo'rg\.fa conviccães
de avaliaçáo de
absurdamente
constitucional, em. que
náo march.amos dentr",·da cerração,
:;:'ono,;;;;,/d/
pl'e~C~'lta
em leI, Nao. há negóCIO
revia que o paga.mento tmha qu~ mas uentro do entendlmentD~ do dl~~
d inish~ ão do 'presidente João
5
.a. farlQ nenhum na atItude do Sr. Per à vista e em dinheiro. Há 11-\lOP'O com todos 05 companheIros, nno a. a mt'
ç -o púdemos abdicar
Presidente da República,
que S, s elr diferença entre o ·ponto_de-vi'- só" do pTB, com quem temos :Im Goui>!', mas Inl'o., quo e defendemos
Exa, quis
d~ S Exa e o do PSD.
acõrdo, de a,paio ao -Govêrno. Em daqueles prll~C p à no~~a agremiação
o foi mostrar que nao estava
Je;island contra ninguém, mas a
O Sr . Eurico Rezende - Se o PSD, tôdas as q"",tões que vêm a esta como Ineren S E;xa'· des"mpenh~
faVOr do Brasil.
e o PTa se entenderam, está 1'e5:01- 1\ Casa, porcmamos entender-nos
aSSIm cOfO
• ria
esta Yexplica ...
~ SR. EURICO R~~Z~DE - Per- vid a reforma,' porque, na. c,erta, -bél'l:1. ,com Os ~~inentes, homens da s~u paee, ~ue a. ecer a nobre Semlte V, Exa. outro aparte?
estto, aí 0..,,'" do s terÇDs, i~to e, o UD1a~ De:nocratica Na~onal, com o ça~oi-~L~." ~~~fs ~iVergê~Cias p.o,ssam'
quorum qualificado ne:::essár.o a rea- Partrdo LIbertador, enfim, com todos na
q ~
SOS ~ntM de vistc\
C O SR. ARTHUR VIRGILIO
'
tid o..<: , ,
t'~ dos Depuom nHU·to nprazer, '
lizar a operaçao,
.
o.<; P a~.
.
1'enfracuecer
~t'C" enosna Câmara
O SI. Eurico Reztndr. - V, Exa.,
O 'Sr Wilson GonQ:rlt'es _ V. Exa.
O SI', EUriCO Re"'(md~ ~ Aqu, no~ n~ a .a_a
está eqUivocado COm relação às pa~ permit~ um apart-e?
~enado. a f.s,:u~a néET·e SentullJ. (' .aaos.
A..RTHUR VlflGilJO ~
lavras do eminent-e Senador D~\nie1
O Sr. Arthur Virgilio - Com mul- rIsonha e f~'~1..1\:a. Não .se pode. no~ .s~ . •
Krieger e
quívoco e justificando to prazer.
...
bre Senadol' Arthur Vlrgilro e V'I Pe.felto.
"
Rezende _ Permite
J)ela au.::ência declal'a<.la de V, Exa.
O Sr. Wilson Gonçalves _ Quero EX<l'., que t.e''). tIdo 3\.,\tude mUlta
O Sr. Enllco (l.te?
ao pl'incíp o e no melo daquele dis· responder a9 aparte do nO\)~'e Sena. f1'3!lCa. ?esta Ca~a sabe disto, não se j V, Ex~,' ~AT~TfR VIRGILIO _
curso, O que se pa.ssou foi o seguin_ dor Eurico Rezende, em que ..,h<'i uma. poce deIxar de reconhecer e proclamar
0b~.'. t. 0o<:tando da escnrate' . tendo no mesmo dia da assina. .:.·,,'e.'siio inadequ.ada.
Núo d"," que o .cdr"o PSD-PT.B só Iunc'ona Em Oia
;lobres co'eoas que
tura do decreto da SUPRA que >u que o' PSD e O ?TE se entencte- nas lu'nas, Depo s não ,uneioua luis, .uuç0,j P,' 1I1 tempo para tnall,"r
prevê indenizaçâo elll dinh-~il'o - O "alO' disse que o PSD sp:'esentoll ao íRisOL)
"
. m~, eS.. em ,
ões
SI', João· Gaulartde,>nr,inado a
n'E, uma fórmula de emend~ wns· O Sr, VIClo"ino Freire _ T,m 'mmn~8 cc;:;~~rqAc.;éllde _ Quando
execução dê~:;:e decreto com relação tituClcnal que. permltn a a d~~apro: funcwnado a.quI, de apOlO ao GOV€l'.~ 81
nobre Senador Vli:son
as suas terras e t,udo 11' Mensagem priação em tl.tulos, a qua.J nao foI, no,
.
I dl,'~ q,
o, uma int,li%ênCla pridjr~gida. ao Gongre:::s() afirmado' que a!X!ita_ pe,Io P'I'B. )"f0st~D.rel qUe nO.~,"a! O S!. Eurico Rezende _ Falo em ~?'!,.~;al':~'l ter
de.::apl'cpriação Com o ,pagamento pos:çao e '.lfi tanto dIferente da ela ccnexõ:\o com as grandes Reformas v.•
'ir;zlson GOllcalvcs _ Mu;,!)
{'Dl d nheiro é negócio agrál'!o.
ODN, GostarIa que ao .nobr-e Ser:a. de base. Não tem fU •• ~ionado _-!:em
'" ..,r. •
.
qu~ndo a desapropriação deveria ser dor Eurico Rezende caIba, pOr lr:· nos baixes, nem nos medi os, nem o'oTlo '3do.
em títulos da dívida pública - ve- teil'o, li. def~ll, quandC! o s-eu. pal'h., nos alt03 ,escalões go,;emame.,taiS.! O Sr, Eurico fle<:l'llde _ .. , nã~
l'ifica-s8 q,"", confrontando-ee a exe- do estIver em jogo; po s tamb'm "a-I O Sr, Vlctor'no Freire _ Nó, Vo- surpreendi o Plenál'io, Apenas I',;p.n
~uçfto do Decreto da ~ SUPR A sôbre bel'f.mo.s defender os p.ostulados d.o tamo.s a lei de remessa de lur:.ros o uma. noticia, É\ mu:to intel'es~an l-f' a
eSEas terras, com () que dis~e a M~n- PSD.
. ~e,<;.tatuto do traba.lhador rural .,:
tese de S. Exa,,: dois Partldos .se
~,n.gem Govemamental, S. Exa, está O Sr. Eurico Rezende - PermIte O Sr . . Eurico Rezende _ Votaram unem ao Govêrno~para defeI?-dcr sua'!.
conf€ss~:ndo que fêz um nE.'góei-o V, OExa,
um aparte?
no vareJo; no atacado não vottm, I.."l'ive:gências e nao .sua ullldade de
agl'a!'io. po;,que as t.nas de S, Bxas,
SR, ARTHUR VlRGTLIO
(RiSO)",
pensamento, (Riso)"
é
vão ~r desapropriadas. de ac-ôçdo Pois não.
O Sr. Vltormo Freyre __ Como?
O Sr. Victorlno FreIre _
S,tO
~Om o Dêc~eto da SUPRA. tom o pa- O Sr. Eurico Rezende - Com todo ? Sr. Eurico\Rezende _ No Ya~ apenas conceitos,
.
go.mento prévio em dinheiro,
o aprêço que me merecem a ele_ 1'"eJO, no miudinho!
O SR, ARTHUR VIRGrLIO _
O SR, ARTHUR
VIRGILTO
,ãncia e a faSCinação intelectual e
O Sr, Victorino Freyre _ Pel'fei- Não é d. e%raMa' ,""as e3C~r.1Por CU1PR de S, Exa. ou ca UDN, que espiritual ,do melL.Pi·ezad? cole:ra e 'Itamente,
Vamos .examinar tudo. Imuças, As
com o
c
na sua convenção
de Curitiba, se <illeto ~m11go Senndor Wr1 on Gon- Como o PTB tem o dire:t-o de exami- 3o-ckll DemocrátiCO e n c o n t 1 a m
~o-iocou cohtra a refo!'ma da ConBtL ealves. a v:da pública impõe, tam- n-ar. de impugnar. nós t.ambém temos. sempre nma solução. qU(\lldo pretuição e q'le não concordou com a bém. o direit.o do debate amplo. ,0' O Sr.' Eurico Re;.;ende _ Faco lUll tendemos dttr a êste PaiS a ~egunll~:
modrficação ao § 16 do Art, 141 da qual pressupõe uma irrigacáo - dl- \ apêlo, uma rogatíva sincera aô PSD ça de um Govêrno demo<:r.,1t~. f' J~a
Con.~titu:ção?
!!,"3mos B~sjm ,- sóbre todos Os ~ar_ para que se ente.Adn COm o PTB. o fizemos em duas q)ol't.unrdnde,::"
A verdade. eminente colega, é que.. t. dos. :::;e elf'.nentos do PSD d1s:,;e-; Sou a favor eras Reformas' tenho Mas as da União Democr.atlca Na:::e o ~r, JOão Goulart ~ão tivesse 1:'8111
ofereceram no. PTB:. uma fa· uma posição que aparentemen'te pOde donaI 'um o pa1'tidQ, ~(lClt1~ Del::o:
determmado que o cumpnmento do (ót'muta e êste Partldo nao. a aco-I ser controversa. ma,:;
..jo imensà- crático são
sao .111('
Decreto da. SUPRA começasse a par~ \ lheu, isto prova que um Govenlo que mente ver alterada esta estrutura concilh'lveis.
til' d~ :'iua,s, terras, V. Exa. e seus não ~e -entençe entre 0<; seu~ inte. aTcaica, embora não encare o pro~
El escave.. mesmo e.stranha~ro
a
corr.eL~10n~l'lc.s ser am 05 p~'imeircs zrantes é incapaz de. rei.muar a blema com muito Pa.s.sionalismo, e. falta d.essas escaramuças ,~jUl 1 ~
a v:r a. trh.lUna para acusar que S. Cúnstituição e de reallzar qualquer sim, com re.ali'i:mo, Mas, enquanto o PlenáriO do E?ena-do, a a U.s~.,Cla ~ s
Exa. tem terras à margem da Be- re'fol'ma. Vale dizer, há necessidade, PSD e o PTB não se entenderem no sas divergênCiaS que sEmJ)le fO:~.:n
Ié:n-Brasílla, à margem de rodovias em primeiro lugar, de harmonia go· Governo nem nas duas Casas do a tun!Ca do compoltamento [.0.1 l~O
e ferrovias que não foram atingidas v€.l'llamental. para. have-r entendi· Congresso, não teremos nem reforma dos Partidos. .
.
.
pelo Decreto. T-enho ciência e cons_ mento nas (lunS Casas do parlamen- sem base, nem com bt..::e nem de
TalVEZ, esteJamos ja codm P (,u. s
eiênch d, que esse seria o tema do.s to,
baw.'
convenções Pl'ogl'a~adas, a o u"udiscursos de V. Exa., se o Sr, João
O SR. ARTHUR VIRGlLIO do Social Democ~'atIco e a da maa
Gcular~ não tivesse se antec'pado, Não! Aí ná')!
O Sr. Victorino Freire _ Nós t Democratic<l NaCIOnal,
dEtermInando qUe as desapropriações
O Sr Eurico Rezende _ ~.J"ão se tambêm não pOdemos votar as refor..
começassem pela.s suas propriedades. culpe a' UDN, Esta estava no seu mas baseados na opi.n.:ã-o de Voosa
O Sr. Eurico Re:ende. _ F a d!)
Negócio agrário? Então, aceite o papel. Agora ou O- PSD não está Ex-celência. (Risos).
Partido Trabalhista Eraslleuo '0
nos~o desafio, V. Exa., _Que, q"le é no seu papel. ou o PTB não está O Sr. Eurico Rezentl" _ E ~m 0, SR,. ARTHUR VIRG!Ll
.
da Uml. e façamos os negócios agl'á- na .ua m'ssão ou ambos estão em. isso V. Elros. vão le"'/ando o P'l'B, Ainda' nao, Vamos ~penas le",t ,"l;,;
rios,
Pais, modifiquemos a Cons- baraçando o grande proçe.sso do de- deP<lis vem outra eleição, fioondo rar
noiSo Dlretó;lO e a. Cp;TIlSS~ o
tltmçao. CGloquemos a Constituição senvolvimento nacional.
tUdO como antes, na l'Casa. doo ExecutIva. As dU3-!3 ,convEnço ..s la
em cJusonância COm o interêsse social
O Sr Arthur Vir{Jilio,_ ~ão há. Abrantes"!
lançar e.gom, oSRcandlddato.s G' t ' d3.
brasilei-:'o.
eqUfVoc~ evidente de V. Exa. O O Sr. Wilson Gonçalves _ Vossa O s~. ~unco eze\ e ,,_, os eJ
O Sr. Eurico Rezende - V. Exa, nosso entendímení:o C:lU10 Partida Excelência me permite mn aparte? advertênclO. de V. Ex,. ALnja nuo'"
não e:e','e lançar o desafio somente Social Democrático é democrât!co,
O ,SR. ARTHUR V!..1=tGíLIO :0 SR. ARTHUR VIRGíLIO _ ,"
à UD:-I, faça_o também aos condô- ~ão podemos forçar pontos-de-vista Pois não.
à presldencla da RepÚblica, o q,e
m!l'os 0.0. 0°\-"c!'no do ,Sr. João Glu_ '1, e"'sa. ~l'ande aq;remiação. como ela
O Sr. WilS9 n Go'ltltalves - O nobre talvez já haja deternlln~ do ê$,,, c\."
lart; dinp o de.5afJ.o também ao não nos pode forcar os seus.
Senador EurICO Rezende, .com o~.. visor polHico que comeÇa a se C"':l-;.
•.
O Sr. Eurico Re"!ende _ E quer pirito brilhante e faSl:ünante que tatar aqui no Senado.
O ,SR. ê~RTHUR. VIRGI~IO forcar à União Democra t.ica Naclo~ todos reconhecemos, desejerie, s'em
5f. Pre3idente. vo~to a te,:l~ n r ',1~
M:l.S l:~O nro tem ass'm, um sen'j .. nal!
dUVida. no desempenho da st.:.:.. missão me trouxe à tribuna, Pe::.e-,e a.
ào t;~a d:reto, ",
_
O SR. ARTHuR VInGIL!O
OPos;cionista, que entre 05 nossoS transcrição nos Anais d~ dl~~ I ~'.) no
o Sr. Eunco Rezende - A tlDN ~ão, a Un'ão Democratica Nacional- Part;idos -:- ~ P'!3.D. ~ ~ P.T,B. _ Sr. Presidente da R~puC'lIca. ~ V.
é minada, fionte ao PSD,
t"m posiri\o d"finida, que r,spelta_ a dlvergencl~ f~.e lna~ profunda;, D, N, levantou ~bje~oe,:,.sem dl co
O ARTHUR VIRGILIO '"
mos F.stá faltando em veràade um se, aqui" e.stIvé.s... emos, nos 60 PSD, dar da transcrlçao, aCddlndo-u 60
por9u~e o PSI? ,não adotou nenhuma den~minador cOffil{m para un:i~ as a aceite.r lucondic1onalmente o pen. seu modo. Eu direi. que ê.s3e d s~u.;'
pOS~çao contrana à modif cação da duas facões. no .--sentido de modi- sarnento do ~B ou se o PTB acei.. 50 va-i honrar os AnaIS da Q,a.;a as.
Constituição; não adJtou pósiçáo, nca:ção da Constituição.
tasse incondIcionalmente o .pensa_ .sinala. u~a. nova etnpa l1:~:or;(a. -:em cCYlvenção, contra a reforma da
O Sr. EuriCo Rezen4e
EStá mento do PSD, 8er~~os crItiCados marca O lnIclo de ~mf!. no. a c mCcnstituição. Não P(}SSo, pois. lan· faltando a fórmula.
por não têrmos OPllllãc. f<Y.l'm.ada a nbada. E' um B~a~l difele~te a S~
ÇM' o me"mo desafio
ao PS,D.
O SR ARTHUR VIRGILIO
respeito -dos prOblemas naCionais.
afirmar pelas POSIÇOes d? se'l Che e
O Sr, Wilson Gonçalves - Permt_ Exato, ;'Iá divergéncias ém tórno da
O SR. ARTHUR VIRGíLIO
Supremo, sem tergIVersa,o"
te V. EXil. um aparte. (Assenti_ corr-ecão monetária.
Perfelto. .
mm:es, Q dl.zer nqUlI<? qU,e o pO,.CI (' _.
menta do orador) Pare~e - que o O S,.. Victorino Freire _ Permite O 8r. wason Gonçalves -:- Acredl- ouvlr. a afIrm-fl.r ,a .U~I.Ccl soLç::lQ l-a"
ncbre Senaâor Ew'ico ,Rezende estaáV. Exa. um apart.c? (A~~Witn~tQ jIIu. qUle f\ ~ Q.i:v~g~nCl~ \lle~te ra Q prOblema bl~llel1o .
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L,":.1'..1.0 a~S a:ln:~j,r;c ... que, U-Ç!I:am. lên~:a citou ez p, ecifica.~ente as re.n~l inicl~1~va priva~ vitorioso. Não é foi as.sínado. Ner..hmna propriedade.
de ._ .•• I ... , • .J _o Ch;:;.(e Cio GO.cr.lO nanas. l'1las, d~vo dIzer que tlve POSS1Vel que, do cU.scurso de· VOssa Ex~ que eu ,üJ;)a, foi- invadida.
it.. .. ,,J ... ~•. ~.; .... oi (,U..! i.1l'"lÇ'::l.tl.,l 43 apo:tunidade de ler no jornal "OJ... celência até o dia 13, Capuaira. tenha
A impressào que se tem, m:,.illlO, a
,"vi. ".vv':'
, , , ..(,,,>, ....... r',C; ..:..s. 1.0J~', aJ ... J' j .. iT!IJ Hora", que l'eflete O penSlmen..
se mod:ificado...
<te que se G.ethera...'1l as invasões de
n~··! tl·~~l=-:jO <"."..: a J.!..,G:l:la :::.ó r::~ J tn governista ".
O Sr. Antônio Jur:á - Continuarei propriedades. No Rio de Janeiro não
u.: . .t o n:_'1l~ úa.quetes e.LLl,.) ..IS
O :SR. AET::iua VIRGILIO --J dizendo e expondo o meu ponto de houve badernas. A.3 Fôrças Arm.-:.das
q .... ~ ~.JJ.J .... t"cn ..JI"v.no.1.· estrU.UraS e Não. VUi3&a ExceIéncia e'stá enganac:o. v.sta. naquele momento. Tem Vossa lSe encon,ravam no comiCi v _ t.,.\..::.ntl...
n~_...I .I.~':.Ir CJ"a::U1ó~
sc~:a~s.
i-as.,-~ 1....• t;.'.n jornal independente, sem a me~ Excelênc.D. magnifica. inteligência. e veram a. ordem, pela confiança qUe o
IH. ~ ..I, \'~t·~ V~:o, no.:iõ-o p;t",.n.do q e .e: nOf ligfl..JJ.O com o Govérno. permita ótima rnemór~a. Recordo-lne de que Brasil tem nelas. Agora, lemo,,- c PfO:}J.J.•- ~t H;s~cr.'J., G..::..:.cp o n'J-:-S~ ,l~a ~;l-I q, ue faça ~sta retifiCaçâ,O desde .logo. naquela. ocas.iãO salien~~va essa ques- nunciamento. de ...m principe da Ign-~ •. ~' ....}. " 1...... ,,- Vt.u.CR .. qil<- a;J 11()O Sr. EurtL1'J Re;;ends- - ••• Li em tão de priondade e dlZla. que a. eUl- Jo. inswpeitissimo o do arcebL<spo do
LI..w ... ..l..'!L ) .• :".,.\OQS nos no.>.':>Q.j la,:i.O;! ·'Ulb.ua Hora"
R, encampação da.& prêsa privada. não :só era. boa, como Rio Grande 'do Sul, manifestando-se
b ..... •.•• d .. ~ ....,. l.:!l.le ~.V~l'~ .. a c?a;e.Il <le
ref.narias, iria. pro1wc, ar uma reação também dava. exem.plo à Petrobrás. a favor do d~·c:retQ da SUPRA. E o
f':, ....... d .••. Ino !"~me~to ~JSto.;co e violenta;' Quando se boquej~va a en~ Mas achava.. -. como acho atuaImen- Jornal do 8rasil pubUca uma nota.
o..w .", ••l~ .. ~ e,H.l.lt;.u-as, ~ao, a.q_e.~. campaçao de Capuava, "Ultl1na. HOra" te _ que se pOderia. ter feito a en- sôbre reunião de prop:rietários. rurais,
It .. ~ •. _... ~~m
a. rnctépe:td~nc!a., que saiu com um edita: muito incisivo, camp!'l.r>ão. ~ste o meU pont-o de vista convocados j),a;ra apreClRr o decreto da
p..... •da,aro a Rep~ullca, que a.JO- - t
-.
-'"
.
SUPR.A.. Para sUl'pl'êsa de muita.
l •• ... 1 <l. escraw'tUl'a. que tü:e.am a cem ra a. encan:paçao" E O~lVl mesmO pessoal. Dentro do meu Par~Ido, i en1 - gente. manifestaram-se no sentido de
h
...... ao ue 30; sao aqueles que nao !lQ senado vaze,::, ~espeltávelS do PTS, ',DOra. tenha.mos o mesmo ldeallsmo não alterá-lo! Creí
que o debat.e
o de a..TJ.áILo.e _
t.~' ~ .i,;!O!{1:at. num futuro jJr<J.x1mo, !I).cl;ZSiV e do nobre Senad~ Antônio caminhetpO& pela ~esma. senda ])al'1l ainda. não tomou .tol"ma
é.
_.';..u.smo ~strutural que aI estão 11 Juoa, comtrn a encampa.çao de Ca .. a redençao,do BrasIl, podemos tel' in- Quem é .contra a encampa.ção das re;. lJoa .LJ.ora o Presiaente J0.10, p~tava. De 11loQ.O, que s.e houvel' rea.. eependênc1t'. de opiniões. No meu en~ finariM particulal'es e por qui'!? Quem
C ..... \, ~ senC.u Çt -op:ntunidfl..:::!,e tJL- .çao, essa devera pal'tlt do JOrnD} tender" pOr exemplo, um dos pontos é a. favor e por que? Quem é 'con~ra. o
to; •.. " 'Que tínhu dLa-nte de si: ~n .. Ultima. X'ora. e de r..!guns parlatnen.. rélevo.ntes. que deveria preceder os decteto da. ~UPRA e POr que? Des
-~;J. L~J,. ,.,:;.a S. l!.x. cJmpreencteu o
tares <!o Partido Trabalhista. .BraSl" 8luguéIs, .seria. a. proibição da. venda respeita a propriedade. priVada? A
p~. Ij;).e po:l.eria. representa\' l:es.e leito, na.turalmente sob· o comànda de dólar~s no mercado livre, que é Constituição da Republica?
l .... ~.: .~a sua. .. evoiU~ao na" sua. mar.:ha do ?OSSO ~Üllente ~l~ga, Sena.dor feita,. legalmente, em lojas, na. AventSim? Que !!e prove! Não ~tou de}':_.- lt ,p;·og.e::.so.
E com cOragem Antonio Juca, pt)r colDcldência e te.. da RIO dranco.
fendendo decreto nenhum, estou spe_
l!·,~ ......... _t.r:'. OtW~OU anos!a~ todas as lleidade nossa, aqui presente.
O Sr. EUTlCO Rezende - A Lei bra.- nas. situando o fato: até ~t.e mo~., ._.:.....~la;;. toda~ a.::; ViCl§~t~d.e:s. to~
O SR. PRESIDENTE _. <Fazendo silelI'a já pro!be.
mento não. houve nada do q.l,; SE. pro..
a;,,:; .J; m.sul~,. t-bdJá as ~ntanlla.') soar os 1impanos) - A Presld~nclL\
O Sr. Antônio Jucã - Entre 9. di- clamou para depois do. Decr~t.o da.
tu .... ,.. .:; ,~ m1.'~enl'1- e cu~:npnl' aqu.lo torna 8._ iníciatíva- de propor~ nova 7..e1' isto e d:zer que sou contra. O con· SUPRA. Creio qUe êste debate deve
Ql:. ~'(Ln;J~lera .. seu. dê ver, CClo_.. a!1dO proITvgação, por trinta m nu tos. dai tróIe de aluguéis há uma, grand~ dis- tomar uma outra fonnação: deve ir
0 ... _ ., ~o.a~ 0'... Bt'ns!l nJo poslçao e,a sessão de hoje.
tância. E dizer também que se deve As l'.âlzes, porque•. na verdade; ninq .. - c~\ ~rê2ta.,: td t
.
Os Se-nhores senadores qu~ a apro- deixar dt:: lado uma. empl'êsa privada, guém pode COl1test~r que há nect'..'!.sl'"
E
J. .,.... • i'"~re:sl ('DU', a :tlt.~~de, d:), 1a..'ll, q1.<eil'am perm~necer sentados. padrão, que oS'erva até c:e exemplo _ à dade _ é l'e:cDnh~ida por clerQ e po,..dulUt, a~lt,lde qUe at..alta cou- (Pausa)
Petl'obrãs C ser contra ti eneampacao '0, PQ!· politicos e homens de negó,~
L." ~
E..... , uma. to:rente d.e cd Oj
. à
'
,
•
d d'_tA >:
~
n·" . ..
ai,} que u .}ue ue..;;alJOJ· ,c;,J,Jft'
E!;tá, at,rov a a,.
';
d~ Capu,ava ha uma gran e ~. ","UCla. ciOs _ de ser a estrutura al'ca.lca c:>
Ge ...... ..o Va.ga8 por ha·ver cl'l;:do a. ~ ContülUÍ1. COm a" pal~vra o holJl'e Achava al?ena.s que antes da. encantp~'" BrD.f3ll Sll.bstit.uida. Eo3ta é a 'ó'erdade.
".l:-" ;>-,;.:t:utM' e Voita· Redonoa.
Senador ArUlllr VlrgiUo.
ção ~eve:Le'?1!?S ter fei~() a eneampaçao E aqUilo que a"funil'amos. _ t.ermino
0.1.0.-' ditamuçao
in.acl:o, calúnia,
O SR: AR'l'Hy:a VIRGíLIO - da dlstrl~tUçao do pel.róloo.
nobre Senador _ é fi edvcação p.oU_
f.ó ..d ama ·gam.'1 de miseri::ls, não te_O Sr. PresIdente. n~o vem ~ pela nesta
O Sr. E!UliCO I!-ezende - A enctlrn.- tiC'l; o humanismo na.tural Q pa.ciên11.. .. ,"" tneUor duv1C1a. se h1.nçaré. sOj~e hora citar o ponoo ele VIsta. pessoal. pação deve ser IpteB'!al.
ela do povo, que vem .,ot.rendo t"l,nto
b. _4.. pelo f~to de eSt.3·r. ap. nas mesmJ de um companheiro c.e Par~
O sr. António Juca - vamos l?er- neste Pa1s," que não qllc>r ~~rr:Hna
.p.v .• ,a!:jo co.lM1Uar lUU3. o~.a, ES· t:do (tu!:: por ter êsse pout-o de vista mitir um aparte ao ora(lor? (]!tso). mento de SanQ,1le irmão. E parece es..
t.? ·\.nfrentano.o ptivilégi03,
W"cr~l.l.· pessoal, nti-o vaI, absolutamente, fa..
O Sr. Eurico Rcz€1zde - Estou sa~ tar ·pl:'e.ssentil'ldO que urna gtleITfl. .t~
n.:. '::;':;. domínaçôc-s Otl.o~ftS Oe Ulh zet cí.Ullpanhn. C"úntra uma medlda tlsIeito c.om .110 exp1:caçàQ c!.c Vossa vi.l quebra.ria a unidade p;>lltica. I.
p.:.J Pa..r4 "HlCI'J!'pO:'8r, 'ao p{'o~e...s;> legal qu~ o GClVêrno vem fie adotar. Excelência permitir que o sr. Senador unidade fí_.~a, a. unidR<ie territ'vrHd
hJ .....:-co br-a.,;i1e.ro. p~tnc'os (.ossos. RelativRmcnt.e ao jornal· Ultima flora Arthur Vi~·gmo continue sua ol'ação. dêste Pais. Provocado, m8.!ltém-~"\' . '_
ma~,1,mat13a'dOO; p~lra ela!"' uma. vi. a. êle ê. como ·todos os oi.\tros jornais. (RiSO)
_
me; provocado M,é para S," n:,;~ 4,
1>0::. J.1 .'l J;!3t:; Pa).s. par-fi, extermJI~ar o llma emprêsfl. que preclM de anúnc10
O 8ft. AnTlrun. VIRGu..:10 - mantem ..se firme, aInda conflante nos
p.I,;_Jt:.onmmo. ':tbsurdo de· Ufn. gr J.po Muit-Q obriga.do pela concessão' .,<lue seUs pólíticos, na se.ns1bj]jdadc e llQ
.... ~r:' (}om~araÇfLo COm () d~pl"e20 abO Sr. Eurico Rezenae - ·Fot um VOSS3. "Excelência. me faz. (R1so)
patl1.otismo das FOrças Arma.tlas ç'.e.:;
. .- EU;;.:.. !.\ malOrh.
, . editadal.
D'zia eu Sr. fL'esidente, qUe O. Sr. te Pais,. mantenedor3.'l dn. ordem.
VJ~~3 Ic·.. antrlra·m"l:e cont.rR, Ge_u~
O $R. Af'l.'HUR VIRGtLIO _ J'Oã,l Goclort comprewdCu 11 ouortuO SR. ARTHUR VrnGiLIO '_
lio {argtls :- porque o granae 1 ce- POde ter ,,'do em celitOl:ial, 'porque nid Ode hi.;:tQrica. que tinha. dian~ de
. ft..l~.J.e !m~lott e3ta f\.J:ran.nda. pro..
fi
'd.'te pela. tren- rm:orpc.:-a, nobre Senador Aurélio,
Cu t.!I ·dar. estrutura eCO}). lca ~o tOdo.s nó:; 'sabemos que empl'êsas jor- sI. AP~~r e &9.;:;;.r ~~âer~ qUe do, Viana, com muita honra, O' ":'ilrre de
1:. .. í'.. •• eVlt,c.nüo que a uor:,.':.a Pátt\.a na.l1Bticas vendem às .vêzes cdltOriatt t" as
:?:~ pffi.
tQ.~"""'& G" sew- V, Exa. ao meu discurso, e conc:ul).
CC,;,,!1ÜaS.$e .! .lO na(,~ll export.aGo;:a sem ooylCar o" astcr!..stioo que os 1n~ núnam e .. e
aIS em
...."., .. t
sr presUente porque veja que .... nol'&
do! ~):ojlltos primários, COlhO r.a;[o .dent_fieam.
res; app,st\l' de saber que as tes~~- avancs. e não quel'o deixar de d3.r a
e.. . ~ad~ta de produtos primariu,s,
ndem também. eê.1torinis, em defe· ras, c'Uje..!~ bases ele e-~táini e~8. ~e~ 'oportunidade de o Senado (tU\'!r a pa.
, !u m dpor:? tô3as ~ 1a,\TQ do eminente. St:.I19.Qor Aloysio '18
tU .."';·J nação cPlonia.t, a servIr o in te·' 58 de pDntos de vista, ie acOrdo com aluir. rt-Pt'E';5entam
rê..~,- . da:;
riquezas nlanufatu.r~il'a" J)raposta3 que lhe são fcltae. Mas isto léS que serao a.t ll1g dos
Can"alho
.
tiC.5 povos desenvolvldos. &bemos. o também não Vem fi. pêlO, citar, por'" medidas; apesar d:l.sso, dec\d\u Sua EX.•
q\;:: :.ofreu; chegou ao ponto ·de, ser que o jornal llltima. Hora qUl" publi- ce1êncfa com bravura. extraord1ná.rta,
O sr. A10P8fo ,de Cart'alho :-. obri ..
A~ ~..Itio nó seu palácio e levado ao cQU ê.<;.~~ editorial, "lão pUblicou r..e~ enfrent.nl' os problemas b1'!\s11ei'l'os e gado a V. Exa. A esta. nltura./natu·g.e_.l) extremo, por 'CaUsa de um ra~o l1hum ':< mentário condenando o 'de" rev:olvê.,lD5 de acõrdo com que 'loS suas raltnr-.nte, ·e um consOlo para. mim, ..
18'\:I.!01050, pelo qual nenhuma re.';- cret.a do Sr. PresIdente da. Repúbl1é'tl. Pl"Oerr~g,.~tliu';:àso·' do d~- ~3, porante uma (ROi80SS)R', AR~'UR ~,Ol"
...... as que foJ
O S ·E r"e" Re--de
Nonu""
H 'n'
ol&
!......
,.Lr.1
VJ.L\.
-1-_ ....
Pc.r..·;aoi1i.àade. unha, U
'
r. u or"vo'r
""
",,,n
U.:?iJO • .cB,.QU~lôl hora. pela reação. r:e- ép""a e'"
.omo
sou
até h OlnUltld"o
J e ' que é dlfícii de .se I1vl:11uw.
, • Comprenda V. t"Xa.: t uI cI'i vedo <te
~
t.....
l.~#-~a .~"
."_
lnUltld.· ~'oJ qtt. se espraiava, por 41-e n.par~s.
....
T Q,1vez $. me\t<\
'ode d C) t empo
1os tnlnllgO$' d o B!"t"l:sH pelos adver,sá..
V
'ê j
ltl
rios do progre.sso desta. Pátria. r.'ara ~o .<õntjnlAJ. 1 hSSa.. -I!Iic~ã.on~ l\ ~Íon.:mé -intensa, tl'11l1tidão que reslctlU ao. co.n de que d.L<q)unha me. foi fumado peJM
ape.1~lo do\Podcr e deter a sua ex- tê ·ho e·-I11 n a. op m
peB
" saço dura.nte mais ~ cinco horas. mul.. ap3J.-tes com que me hQnrarn.m meu:!
~'e onj·u"'U
os emIn en t es C()leg~.
t mor d 'm á'
rIa. ob ra d e te- denç fi o do no- favorá.Vi:l.
·te V tl'd.~
_. ""..
.. '" "'-oI com .~t'\~~aS,l"r".o
u'
mem brasílelro.
O Sr. â1ttônio JilCtÍ - Ferml
. orqdo'"t?s. multidão que ml.lnirC5~OU as
Tentarão repetir, hOje. o fato que ExJl., wn apal'OO2
,suas l'eivlnf1.1ca~õ~·,o\ e fW ~U$~ idéia$!.::nt O sr. Eurtco lUzende - -g' a ~lm·
a fh,stóna jà regietrou. 'rodos Os re~
O S!t. AR,::r'H'O"R vmQ-tlJO - algur.s milhares de 'fa!xaa e cn.~azes, patia de V. EXtl ....
cursos, todos ru interesses pode:m03 Pois fia0.Cl com1clo do dia 13. nA Ouanaoa.l·a, O SR
ARTHtJR VIRGíLIO
estão sendo. . . aluídos J}ela. ação co QO Sr. Antõ)~fo Juc4 - Pedi. êste <;c,;;uindo a t.r'·dição de qlN. ~t>mni'p. ASsim qU~ tufo a<lverttrtõ de qUe poae ....
josn do Sr. João Goula.rt .Tnj03. a}'>i\rt.e, nobre ,~clla.6')r, i>Orq~e·fUl no" que, está paTa have,r um gra.nde pr.o~ ria. eSgotAr a. t>forrogo.'·ào deliberei
aqt..êles que contl'4 , interêsse SO::ial)' m,pa.1werte, C~tad'o pelo. erntuente CQ'" nunciáru\?nto bl'asll~irO· há um gr.and . . encerrar irnedifttam""nte ~miTlll8& con... ~
do progressO do Brasil detinham ter- lega, sehador· Euf1ca .R.ezellde, com corniclO, marcou, uma etapa nova. um~ sIde-raç6es.
-. ~
ra-s ociosas; tojos a.Q.uêles que ~pe~ !'~lação ao curso que aqul to proier' em etll'pa, alvissa.reilR., um~ c!:aI?B. de es
Concluo, Sr. President.e. dizendo lllj;)
Ex • está com .perança para o ooy-o brrudlelfo. t V o coruicio do dia 13 fol () diálogo de- .
cu1a.vam contra. o poVo em a},..lg::é:s defesa ,de cs.puava.'
na ~end,3. de alimeptos. na venda de fi, verdade, ma.s qnero salientar Que. O Sr. AunJ1io Vlana - Perrol e . mO!lrfltico do President~ enrn o Povo
medIcamentos e em tOdOS os seto:'es; naquele momento, o que eu pedia el'n I,W,: a uns.. ü-parte?
b
'd
t' 1
todos nqUêles 'que expl,ora.WHn ,O no,s.:' um" qu' ost"o "e pr'orldad~, D',zl, a ""ua < 'Col •
........ ......,.R
VIRG1LIO
naquela. exu erâncu\ e pa rlQt snlo e
""
",I
"
O Sil1. AR Ul. v
de vlbraçá.o. -refletida na oração .}Ue
So povo :por lnten:np.dlo de Um edopi- ~so.ndQ nas máoJ (te.! n3ctoriàiS, seria Com muitO,prozor.
S Exa ptodtmIu
tal ~.scra'l;.s.gl~ta,_ t"dJS êssM. Senl1ol' mufto mn1s int.el'essante que. ant.e.1
O sr, Aurélio V·lona _ Na verd9;r.fo··
.
PresHlente, vao se lcvft·ntar. ~~m o de a. emprê5a ser encaJ:l'lpada, se co .. ouvia-te que O ato da assinaeura do
As palavras do Sr, Joã() Qoulart
noder oconOmico_ de Clue dlspocm, - m a.~ pc enc.ampa.r fi. dlstl'tbU1çã.o decreto da SUPRA, seria o sinsl para naquela. hOm., afirmatIvas, "v'lbn:.nu::s.
contra o Sr. JO:'l,O GOulart.
ec se
r
~
r'
.. ~
e.c.i;.e 1" .{~ po.sítiva~, nada mais n:6crarn., sr, J?re~
O Sr.' Eurico li,:'::endc _ Pcnnlte dos cC":\lbu~tlve\s, que senUlQ a ase uma reb{'"U3..0 camponesa n '...
.:
V. Ex(l. um apa!'té?
mais rendosa da e~lota.ção co petró~ As propriedades seria"" tnvadlc.. ~
si dente, do· que .coptar a tnen&J:i5em
O SRi ARTlitJR vmOtLIO
Jeo ainda estava 'em mãos do mono" sangue <:oITeria n.este Pais. 9'0nc.!ti qUe aquela ntUlti1iâo ?livlava eom 8s
Pois n ã o . ,
-nBJo e;::r;o.ngell'o. S 'lUla queUio tãO mava~Se meml,o fi. que propnetã:euas' pre5(ln~s. ('lI)ll1 (J,s .!1CUC; brados,
O Sr. Eurico Rezend.e _.V. Exa., ':iórríent~ de prloridade.
l""'.z.r.á1s Fe nrma.ssem para Q defes~ d' pera.· o 'Brasil. '.A1Mto bem!· Muito
fez refer-ê.ncia à. encampaçã.o das TeÕ Sr. Rurtco Rezen.de -·Se·pJl.c) ~e seu dil'c~:{) à. propriedade. ~tZlt1;.~e bem! Palmas)
fin:,:ils ·t:onlO Crlusa do fomento de falta combustível nrt. m:nha m?lllÓl'lQ j QUP a. m~':'?l"ill. n. ~a.dcrna ~~r!~}~~~lO
O SR. ALOYSIO DE CJ\RVAUJO:
uma. ca.mnanha de ódios e ranc.o eS·1 (riso) nevo dt:clRrar q,te VooSll Ex~
mf>n E.~ ...aào pohb1:,'!), ... c 1 ._",,,.>;1:
cant·ra o Sr. João Goulart. V. F..xc,.e- celêri(:l~ disse que havia. um setllr da
E: que 131;1 viu? O De<:!'cto da, SuPRA - Sr. Pre.s.i.dentel pe-ço a pala·vrn.
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er~crê

O SR. ALOYSIO DE CARVALHQ:

"

re",·

00- dQ o1"adOr)

_

Sr.

( em.
" s
P 'e 'dente
é evidente qUe as circunst ~4 .s~ _
'dem se' _ bl'eVl.SSlfiO o prO"
anc,~~ pe ~
d ,.a Par+-' ~(). L"!btl'tanuncl~m~n\o
(},
'~';n
uvida..,
dor. l..1:lltas palav~a:'i 10. ~~'? o ue
ncsU'!. Co.sa a proposlto ·jes!e Re q .
r1mento: palavras certas,. pa-HWH1.S
menos certas, algumas '1."'!En«5, _ot1tm.s
-apaixonadas e multas ~I_·e ~n~ :,ao, CO~
mo aquelas que buscüm, ln.ü'lment~.
ll.mesquinhS1.l' e amofiU:tl' a obra aCl·
. ministratiVa. do Sr. Car··)S Lacerda nQ
gO\Tf';-rno na Guanabara.
Depois de tantas palavras, Sr. Presidl'lHE', caberla entret3n~o . .amaa, :)
prDnun:::mmento do. P_l"rt.~1n ~rlJ~rta*
dor. E p~!l um motlv,) m"!.uto simples'
n:tsC2m03, ê.ste [J"artiCh no glor;oso
E3tDdo to extremo SUl, para comba
ter o pod·?r pessoal,. paTa combater o
p~·der fora, acinla da GO!1.'"illl,:ll"rl'J
como ocorrIa ll'il.quele.'"i id% da p:"1liti·,
C<l_ estadual n~ Rio G!""ill'de ,~(; Sul.
cem o Executivo do Estado, l-.
Não pcàerlamos, p0nanC'l calat
Ol'ste momento em qUe '.) Sr. pre-sj·
dente àa Repú'J!_'ca av •. }-;ç<l. fns~,r.F'nà.
velm~nte. incomestàveln-:ente a~e sem
sentir nem pre~'ntir OI1r'!e o podem
conduzir Os acontecimentos, aV{l!lG~
para o poder pl'Ss<lol, ~al'fl. o de",l'eE~
peito osh~mivo ~ f.ldr,t·.)s;) d,a ny::h:'ln
jurídica e da 0rdt!:1l cOJ),<'ütucwnal
através sobretudo dê~se enxame de
decreto~ a qUe o 'S1' "'C31'IJ3 Lacerd.:l.
_ e vai me pel'l1litil' o nobre Sfr.a~
dOr Arthur Virgíl!') que Dil1da cit,."
neste mmnel1!O. c. llDm" <lo g"l'flndeGoveJ'Dador da. Guanabara _ a que o
f:,r carlo Lace~'(Ül chJma d~ 'g"CJp('
d :. d
o:; e,?l,e s.:...
........

o.)

,10'"

-

~.J...

'

~:a~ V:~GiUO
O ",olpe dele ....s~.;:lfi Ol:~l(!.

O

~raoa- o Sr, A.rthur Virgilio - Permite o receram àquele comício não ::-epre..
SocIal De- l1CQre orador um aparte? tASsenti- sen~D.vam a nacionalidade brasileira:.
mO~rál-lCO. qUê, Lah:ez, andassem, dia~ mento ao oradol) O comício do dia
O Sr, AlOysio de Carvalho - Não.,
atras, em ma'.:e a.e an utw. Graças a 13 foi saQotado de tôuas as formab,
1 )-, 1 '
. .
d
lEi,ú lQaUe pOlltlCa.
-o ho.nra d v Se - pela fOi'mação ditat9rial do Gover~ Permita-me V. Ex"' que esclar€ç'3-.
nador AXthur Vlrgl110 "OJO que es- nado!" da G-uvllsbara. D,;:cre~ou ponliO
O SR. ANTôNIO JUCA _ PermiteLaO, nes~e m,5tanL;!, pr..::ntas a COla- facUltai.ü'o para que o funcionalLsmo me ~sclarecer?
.'
as bancadas uo partiüo

úli.SlU, ,t;~aSHell'O tio Pan;}UO

.

/>

0_ SR. ALOY.~ ...O,.. ~E C,~.RV ~LHO
- Nenhum .de no", ~l. pr~"'l~ellL, nc·
gE: ao PresIdente da ~ell:bllca o dtreIto de vir ~à praí;a publica c(\ll{'J!ar
S.J"bre udo os seus cOl'relig:onál'ios,
p:inci·palment.e. ::l!ql1êl~s Que partici~
pam da SUa op:nião ou tlq:.lê1es qüe
a ê1e se vinculam pela sa::.l'lú·:,ismo do
Presidente V~_l"g·a..s Ninguém lhe re~
Cusa ê3se direito. O QU'~ nós do Par
tido Ubertador, negil.-tn<ls, o qu.e Q
Bra,511 - não Le~lhanlO'~, nenhuma dú'
vida _ nega finnfmen, f' é o direito
a que S, Exa, S~ atrogH de tr3H-;.forma,r um presidente u:, Reptlh1ica num
instrument-o de agitação, ma1); do que
tlso, num instrl1m~nto dI;: ~li'.)verl;ao:
Es""a acusação é .:l qil~' Jhe fazemo~
nós do Partido 1..ibe'a.do~" ecit9. flcusa~
ção é a qUe lhe faz neste JY'IDmento,
ao Nação perple)(3."
n . Sr. Arthur Virgll10 A mino-

Tia,
.
. O SR. ALOYSIO DE CARVALHO
... estarrecida" a Nfl._ção, tôda t~h1, por

borar com a Uniâo D.mlOcrátlcu Na-

c.om"i, COm o 1:'a1 üdo LíJena<.lor, :;0.i.1

tcdo.::; os homens de boa Vül1,ROe, de
bca fé e de ~incenda.je, para l~SJj
vermos os problemas popu.0.res do
Brasil.
Não compreendí, entrt'tanto, .a que
YlHO, no Q.b-CursQ do nobre Senador
Al'tnur Vlrgilio, aquela tll.:":.ton't do
padre e da CriUl1çd qJe puseram o
OU.::l·O à.3i cc._ ._,5 N:lO .::ld, r ... ". ,!l.~" a
ligação desta hIstória ou <teste apólogo com o.s. a.c..::mtfCIm"nl.{)~ '-lu.~ :,~ u.v:>uoOr::nTI no Pais. Mas a S. Ex4 podemos .todas afirmar: fell"L. do B.as1l,
cuja popuwção está &uticlentemente
escl.arecida para compreender, c:Jma
co-mprt:eno.ic1o tem e ciJffia e{}m.pn;~n
dmdo continuará, que o Sr. pre,Sldente da República n:10 nos quer Ji;vaI' a nellnuma refol'marde bas'!. Qll~':.
ape,nas, levar o País a I1ma agltaçao
que lhe psnnita desfraldar, dent.ro
em pouco, a bandeila. do CJntinui.s~o.
.É com esta re~salva que o partIdo
Libeltador admite a il1.3erção, r.os
Anai~ da. Ca:,a. dê~se discursC? SCrl;")
que lslO lmpLque I?-0 reconl1E~lme~to
de uma p:a-xe legít1J1.1a, nem :l?I?OI te
nenhym \icto en~ clrcu~lSt-âlll:la:; .ou
fates pcsteriores relatlVamente .ao
n:esmo assunto, Temos _a-té a conv!cçao de que o S~nado nao deve ?ara~
tEar a tl'an;;criçao, nus s.e!l.s i\.na:s, ~e
documento~ ,desta natuI,~.za., Mo",> f,conhecEmo.:.. que ês~e dl~CUlSO de (;3
de março ~e um dl..~.curso que PO~".
que deve. e que conyem até que flCJIIP'
nOS no>::sos AnaIs, porque é dê~se discur.sQ que vai c.omeçar, definitiva~
me.nte, a condenaçii,o formal e irre.cusável do Sr, Presidente da República COmo chefe da subversão do Pl'a_
<dI. U!!uito bem.! Muito bem!)
..
O SR. ANTôNIO JUCA:
Sr. presidente, 'peço a paIavra,
O SR. PRESIDENTE;

Tem a palavra O nobre Senador An:
tóI1io Jucá.
O SR.

A~TõNIO

JUCÃ:

<Sem revisão do orador) - Sr. ptesidente, aCábo d.e õuvü' as palavras
do douto Senador AlOYsiO de carva.lho,
a ouem rendo tôdas as minhas homenagens pela .:;ua. cultura e pela su.a
lnte igêm:ia. Mas quero uma "Vez ma1S
reatltrmar, nesta Casa, que o discurw de 13 de maro, do Exmo. Senh01' Presidente da República. UrtlB
vez transcrito no.s no.ss-os Anais. seJ'~
virá corno mal'cu pa!'a· a postf'ridadt>,
distinguindo uma. época arc·aica de
uma época progressista.
_
E a respei!"o das palavras de V
Exl!o, nObl'e senadoT, gostaria de 'lançar alguns desafios.
.
V. Ex~ fala, em primeiro iugJ-r, da
i
1!'o"':ncfT r'!ade do Sr. P!"€sídente da, Renública - cliz que êle não quer rcf-armas de I.lase Então a i vai o primeiro desafio. GostaT!a (lue o partido Libertador f' a União' Democrática
Nacional ti.ra.~em de sua. assertiva a
prc . .1. e nOS aJudasse nas meSlnas
reformas.
V. Ex!). diz que. no' grande comióà
&tavam apenas homep$ chamados,
auE' fÔl'a uma reuniãO or~ani7$da. que
lá havia u':J,'minoria que não representava ~ Nação. Digo que sim!' Qt.=e,
repl'e~mfnva a Nação: lá estavam. to··
das aS cla:õses.
A!!9ra outro õesa!io: que ." Unif1;<>
Democrática Nacional e o Partido L1berfador nos nermhlm o plebiscit~
cC·ll.<;·ultanck todo o pOvo dQ B,.a~jl
'Jara auE' êle die-a se df'>I,e.ia ou não
B·"i reformas de Mse ê da Constitui-

que e1a representa, neste momento, a
maioria; porque náo ê 6.q~ela multi·
dó.o que se reuniu, orgal1izadJmente
aq1.le1a multidão que Se reuniu comp'llsõrinmente na praça da 'estação aa
Central do Brasil qUe rep-resentarâ o
pensamento sequer da l)laione.. dêste
país,
O Partido Libertador nega, portan~
to a. s. Ex3. a' impropriedade com
qUe tem vindo à praÇJ. pública par::!
diminuir a legitimidaaf~ do mandato'
-popular representado pelo Gongresso,
p.ara amesG:uinhar (t autel1ticidade' das
instituições demücrútiéas.
O que negamos aS. Exa. é a ijlSistênda, a teimosit\- com que, amda de
pois dê3.Se comlcio do dia' i.3 d,! março. fa.z 113.8 Inaugurações de hOje, no
interior do E--:t..ado do Hio, as a~us~
ções mais maHcjo~,a" -:. não sutls, nHl_
. liciosRS _ à po:;sibilidade de·o Congresso dar ao pais o-s re-formf1.$ por
que. insincrru'n(:n:'e, S. EX,.". ve;r bn- ção,
talhando,
' .
j
o Sr, Aloysio de C:.'lrva!lllo - V.
De todo êst.e debate, Sr. "Presidente, Ex~ Ui. respondeu ao j'ellafio, fazen!nesta Casa. esta tarde, recolho uma (io men60 da sugesW.~ dI) pl'esi.dente
imOl·e.ssã.o c'cmoladora; a- do 'idíl40 da República' para o piebi.se!tO.

todo t:casse em casa.
.0 f!r. L.._ lCQ R..€i!.eruJ.e _lt ao comlClO.

. O Sr. A101Jsio de Carvalho -

."... Na ..

'Ou para ~ão brasileIra podia estar repl'e-en ..
la·da, podia ter f:stado represen~ada.
O S1', .tltlnUr Vil"gtlio _ Ma.ncOlUU~ em parte naquele comício, mas aquê.e
nt.J-se com ~ A....~.)t.:laçáO (;Jm'!tdal comício não é a Nação brasileira!
pa.ra que tecilUSEe su·~s porta.:;;,
O SR. .4.NTõN!O JUCA - A uni ..
O br. Eunco üezt-ade para po~
ca maneira de a. Nação se ilpre~ea~
derêm ir ao comício .
O 'Sr, Arthur Virgllio _ V. Ex" sa- t.ar é atravp.s de um plebiscito. PerM
be que l€charam as pOj:tas na hOIa gunto ao nobr·e senador ..t\loysio de
00 Cl.lilic.o. pOl'q,UE: "aUam q:..re "todos Carvalho se conCOrda. que se !(I.ça.
i.nam ~. tt ,suas CaSU"'>, nW.nó.·,::u o Go- LUn plebiscito em tôda a Nação,
vHna~vr sua, p~.iicla tJ..:::Cista prender
O 'Sr, ALOysiO de Carvalho - Não,
canl.Inl1Õ~.s qUe .se
Qlflg.am para. a porque é Um prOCe€5{) extravagante,
Guanabara, demonstranu-J que aque.c- não é adequado ao s:stema democrá~
110mem de agô~'to' dê 19tn: a.quêle hO- tico e apenas agrada aos t.ota.1i ~ários
rn2111 que -uivadlu jOrna1s e c<:n.:eou a ou aos que tenham a vocação.
l~o::rdaQe de pen:,aIlH::l1lQ e de Opl\0 SR. ANTôNIO JUCA - E dellião, que encheu a.s enXovlas C1a Guanabara de pre,<;os pOlÍtIcos, êS.5e gran_ moc· 'acia é o diálogo do povo, como .se
fôsse
na antiga Grécia, como St' fôsde democra ta que o PL' e a UDN
exaltam, que pregou ·dentro do COn~ se na antiga Roma, que fora:n justa ..
gresso a derrocada das instituiçõ~s mente o berço da. DemQcr.acia.
uemocrát-icas, que ChEllólCU o Con~
Sr. Pre.sidente, quero encerrar o
g1'esso, êste nos~'O C(ln5.·e.~.:;o. t.i!o de- meu
discurm.
fendido pelo PL e pela UDN, de anu·o de comUnIstas e co.;rupw:,; ;s.:.e
O Sr. Arthur VirgUio - V. E~f1 me
GcvernaàOr da Guanabara, que e o pe:'mite?
candidato, ta:ve'z, da UDN e do PL.
O Sr, Eurico Rezende - V, Exn não
pode receber essas 10as, mas mÍln re;
ceberá esta frontal cond€:l1açso r:. seu, me deixou concluir um aparte .
atos e"fül'mação politic.as, Receberá de
O SR. ANTÔNIO JUCA _ Dou
mim front.al campanha contra a pre- prioridade ao senhor Artp.ur VirgílIo
te~1i:ão, que não alcal1ç·ará_Jamais, de eomo dei ao nobre Senador Aloysb de
chegar à Pl'eSldência da República Carvalho.
para implantar o Qll[, pretendeu em
agôsto de· 19G1, quando cerceou a liO SR. PRESIDENTE - Devo proberdade de imprensa, Qual1d'Ü prendeu, pOr ao plenát:io nova prorrogação d.a.
arbitràTiamente, qua.ndo .!)e reve~ou o sessão por meia hora.
ftascista que, de 'fato, é.
Os' Srs, Senadores que a apl'ovam
O Sr. Áloysio de CarV(.llho Eu queiram conservar se sentados. (Pau_
não me referi a candidat.ura do Se- sa) .
nhor Cal"l(J~ Lacerda à .Presidência da
Aprovada.,
Repúb,ica, mas, à obra aã.nünistraEstá prorrngada a sessã-o pOr mais
tiva no Govêrl1o -da Guallabilra. E meia hora.
sito um aexpressão sua, proferida na
Continua com a palawa o nob.·e
Lelevlsáo aa,. E-ahIa, que me pareceu Senador Antônio Jucá.
muit{) feliz;, o gulpe dos deoretas:. No
O SR. ANTôNIO JDCA Dou
caso. quem tem que respoll-4er ao Senhor Lacerda, em particular, é o S~ npal'te a V. Ex!)..
nhor Ministro da VioçãO.
O Sr. Eurico Rezende - O Senad'Jr
O Sr. Arthur Virgilio - O golpe do Arthur Virg1lio il1siste mu1t-o em clta!,'
Sr, Car:QS Lacerda é d)ferente; êle frases que teriam sido dltas pelo Sr._
prega contra a democr.acia e a liber- qarlos Lacerda. Mas S, Exl,l., que é 1-).0dade, golpe que executot: em agôzm mem . culto, cuja sensibilidade de OU ..
de 1961, quando Ministros mmtares sel'vação t:Jdos reconhecemos e pro·
se colocaram em revolução e êste' se clamamos e que, portanto, tem muita
revelou O que é.
capacidade de julgal' com adrto, d-eve
, O Sr, E1lrico' Rezende - O nobre compreender que não pOdem:y,s, julg.1r
orador, na segunda parte do repto. Os homens nas exceções da. conduta.
.sugere o plebisdto p·al'a saber se o ~orventura verificadas. Temos que
povo quer ou não 85 reformas de ba- Julgar os homens no saldo estabe~ed_
se, Então;. para ficar mais interes- do pelo confronto de seUs (efeItos Ctn
san:e o seu desafio, pergunt-o-lhe se as suas virtudes. Vamos" adtnitir e
nesse plebisc-ito püd.eria ooDstar a apenas para argumentar _ ressalto _
consulta ao povo brasileiro, da perma- que J SI'_ CarlOS" Lacerda h::'uvesse
nência ou não ·do Sr. João Goulart comratido a permallência do Congl'-csSO, A Se censurM sistemàticamente,
no Govêrno.
como Vem fazendo o nobre Senador
O SR. ANTONIO JUCA _ Vê-se Arthur Virgilio, esta alegada Conduta.
que o nobre Sena<lor Eurico Rezende n~ pas.sado do S1", carloS Lacerda, te ..
continUa ironizando, Mns quando 'laJIl- rIam· '3 de encontrar Out.ra fórmula
çar o c!e:s.afio .. ,
para homen!lgea·r todos oS anOlS, aqui
O Sr. Eurico Rezende _ EntãO, êste no .e'-enado, a, momõria de Getúlio
é o meu desafio a V, Exa,
:Vargas. que foi justamente quem
mangurou, neste País, o sistema c.t
O Sr. A.rthur Virgílio - Isso já hou- gOlpe de E'>tado. S, Exa em 1937 _
ve num plebiscito, quando dez milhões
isto com todo respeito, apenas
de brasileiro.:; COnfirmaram o man_ digo
porque as acusações feitas pelo nobre
dato do Sr. João Goulal't, 'F'Oi uma Senador Al'thul' Virgílio ensejam-nos
IDaiOl'Ia. 'que nunca se verificolJ!
-esta. e~oluçã.0 ..... manteve, no Bra..:,il.
O Sr. Eurico Rezende _ Para a vol~ uma . lltadura, durante muitos anos. o
ta do sistema e não a do homem! ... Q:ue at,rasou tJremendamente o aperd'Q regime dem(lcJ:ático.
o Sr. Arthur Virqí/io _ pregada feiçoamento
modo que, -quando se falar em
por êle, na def-esa Clas prel'1'r,gativas De
golpe alegado, tentado pelo Sr. Carlos
que- lhe eram imputadas p:lo Con- Lacerda. esta fala nãQ deve partir
gresso.
nunCa do PTB o{).\l se partir, não deve
O SR. ANTONIO JUCA COiIl- se)' l)<1 multa e.:tloria ou desenvD} ..
duind ... Sr. Pl'esidente, lam:oi um de- tura, p-orque o argumento c.ortl relação
.'ia:ro, just.amente porque o nobre Se- não tt tentativas de golpe,· mas ao
na.uor 'Aloysio de Carvalho dizia que gOlpe dado pelo fundador, do Partido
as mulheres e o.s homens que ~omp-a- Trabalhista: Bra.sileiro, é incômO<lo, fa.z
j
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j~g~r }:n, C~C03' pe~o ~ ~hi.) _ qu~~quer! da~le.Opeit~u e

que

cL::,,,respei~ará a

I

(Seção 11)

Se nenhum ~6

81'S, S~nad-.:m.'s

........ 0.,1,.]...l .'.Oll".l o ., .. CJrlo~ La- çunsd.mçao porque S . .Exa. ViVe em ser lm'er uso v;'" palana,
cer~J., '::>
>T,.,
1.::')'1~'3~O com Q po·... o.
encerrada a dl.'>t!Us=fl:<J,
\.J 0ü,

A.~rO~IO JUCA -

- O Sr, EUJico Re"l'llàc _

Nob..-e

Março de 1964

.-~c.".,.,..c....".,:,~..";..,,...:..,,~~~~~;;':;;':";;;~~

S. E.'(a,

I

qUi- ,

tiec~al'al'ei

,.

Suplentes:
Jo<é
F.eEci:mo
L
2, \1v~e.lfred9 Gur!!cT

S,uadé.t, e.;la';amo;i...fal8.111<:O no., cir..s f!. t,;;> n '.er..vel e elá"-llc.Q que ~e dá.
ES.a e~lce-f.l'ad.a-, .
,
PTH
de il·.I~ . '," .
_
l.~') " ') c'~ rcnu:lCia!' 110 pr!llc:pio de ~ :o.~nc~:1 1lCa ad;ada par falta de
Tl.tu·l'lre~ :
Q ~f. EunCo Rezende - Nao V. I'-te' .3..!cf'.
ql.OhUlt, .
.
~ t
E:.'" LW,U Hc,s U.~.s de .mLem. I
(; ::::,!. ANTôNIO TUCA _ tJ:"e
ão
A P:'esldellte ~,!,'.Il uma c.~mlln~Caç~(ll O~Cal' Pa~"'O$
.
,
A~'~"'ó<·i~
J
C'
.
.
'
"
n
a
['lZ?"
O '.~I.,
." 1.
~. U ~ A - ". 'ao, ~-:" ::l:l\:' cu ao pr;ncip:o da RulOl'~d-J,de
....
,
1 Edmundo L ~vl
D?~~. !.,:.n~c3·0 ?fj ,~~\nos }_:oerdJ._tG-lm·,::; ~ <l anti~e",e do to'aHt~.rio .. O
Com S.fl in-dici·C"eJ-f'S e1itre~,"lJ('S hnje {l,
f"Ij:Ú'!l~e--s:
n:o nu:.u.,ll1 t-{}..JLt<t~l.O, g ... :p.9.a h,V'!- ',:::1 r.l...scu,so felto p9.l':1. a, NaçaJ-, feHo I'vre~a cmnptetou-;,e a Ol'gall".ZaC~O ~f,
h. ,'(lO C uaco ~ ú _ ~...:upe.·l:;.vel.
.':l:l~Q ao povo, no melO do povo, te- Coml~~õe5 Pennan~lli,..CS, ;\1ja li-sta vai ' ~. ').IJ' ~f) Braga
, O ,,,,~, E',lnC0 " ..e.:.(nà-e - ),13.5 l'lltTIl'a -:":1::> c?"rt,pOá marcará uma época. hÜ'-1 ser lida pero Sr. lQ Secretário.
.2. Alll L.~,~O J .,ti
J!LHU uU uma. d.wd'.lra no P-.ll.,s,
tó~·;C3. pa,ra O Brasil.
tA'Iu:to bem!)
.Minaria
E'
lida
a
seguinte
lista:
OS:?. AX'l'():nO JfJCA ~ Porque
n;. o pôue, lH~ e."!:l momando a miContinua a discug,são, (pausa).
UDN
CO)IISS(,ES PEll:\iA:\'E~'l'ES
'filu:are~:
qH na e pro;;u,'a.a;:!o &o::lpa:r a demoO SR. PRESIDF.;O\TE:
AGRlCUL TURA
c.: e.ól para ./1llpJ<ll1tU!' 1JJ1'Ul :HtacIur.a,
,
EU! 100 Rezel;l<:ie
Maioria
O Sr. Arlhur Vilyíl!O ~ Nâo há
Se mu:s nenhum d~ 51'S. SenadoAn~ónio ("'~~ .• cs
, 'PSD
"),lCH,m:ào ah;.illl..l cnire o PartIdo res deseja fazer uso oa palavra. deTitulare.c;:
'Irabalhista. Bz-'nsLe1r4? e o &tado
claro ence-n'~a ti dlscll~ao,
Suplentes:
'\"(},
Em vot~ao o .Requel':lnlE'nlo,
Eugênio Barros
1.
Z1C'har'?s
de A<;.<:;t<!11pçã"
O ~r., Arthur Vi1gitIO _ Não par- :.o.s Srs, Senadores ql~e, o ,~p!'ovam
.rase Feliciallo
2, Lopt'S tia costll
cCH~!om.no.s tio f!.6tüuo :->iÔ'i"o.
qltelrarp permal1~cer 1ie-!~tado~1 (PauSuplente..,> :
O SI', A rtlt lU' Virg!lto ~ Süo par sal .. ,
BP!
Attílio Font.ana
t:cif.OU o partido Trabalhista B~'asiEsta ap!'ovnrlo,
2. Benedicto Vallarlal'CS
Luo da deflagrução daqut>lc go. . pe de
O SR EURICO REZENDE:
Thtacto, Surg~u o PTB com ri. rt~cons.
AméUo Vianna
PTB
tHu.ç:,Q do País com mh" mls,<;ão puSr, _pre.sideI1.e peco R. verifwação da
Titulares:
Suplentes:
litica a desempenhar ~ que vem pro- 1"otaçao. Parece-me n<:iO há quo:um
José Hennirio
C\hanao cumpri!'. Não pr'.:;cede, pois . e, neste ~. eM?, quero ter _oportumdaDix-Huit RQ\.,s.dQ
Lino de Mattos (PTm
a citação do go:pe do SI', GeLúll"J' de de. fa.ar amda anlr.nha.
Suplent.es:
ECONDM1A
V;J,rgas, que já pM::,OU à hÍ6tô-~'ia' e
O SR, PRESlD~'"TE:
Melo Braga
MaiOria.
por ela já [oi julgado. Temos que
..
vh-er Cl presente, o que nos cumpre ,.;va!-se prOCeder ã. verificRr;ão so~i: 2. Argemiro de Figueiredo
PSD
a. todos é prc-S'el'val' o regime demo- chada, pejo nobre Senador Eul'.. co RelIIinoriq

I

Nô-I

r-Z··J

I

eI il two.

O SI',

Eurico Rezende __

Exata-

11.

zende.

UDN

Queiram lCVallt..1r-se '(Js 81'S. Sena-

mente, ê o que o Sr, Carlos Lacer. dores que aprovam o Requettmento .
da. I'srá fazendo. Tanto assim que e (paus~).
~
candidato à Presidência da RepúblíQueIram se.!ltar-st' os que o :l~r<?Ca.
varam ,e levantar-se os que o reJel-

Titulares:

.l\J:.·iho [i'OutsnLl.

LoPAes, da costa.
Antof':lo Cal:'los
O SI', Arthur VII'gUio _ ... é es tam. (pausa).'
. .
,1 1 . D~lel Kin~ger
tudar a finalidade política dos hOVotaram a fn:'ior 19 SIS. senadOH'S 2. Jo.\.O Agr.plllo
mens públ:cos e ver quais aquê!es e co_ntra. 1., .
. B.P, I.
que de fato, Rão submissos àS exi-.
Na,? há ~umeTo,.
a
gências do regime, dentl'o da IiberVal~se placeder a. chama,d ,
Suplentf.s:
da de e de garantia. Quando cito o
c;s Srs. Sel1!ldO~~s que vQt.~m ,a f9.Júlio Leite
81'. Carl~s Lr.cerda náo o taço por VOI ...-r:SPOlldera.o ,,::mt e_ os que ",atam
Raul Giuberti (Psp) ,
qU€'3tão -de ódio ou de querela. pes- con~Y<~p, re.s~r:<iera.o nu 0:
CONSTITUIÇAO E JU-',ÇA
souI; nada tenho cont,.ll SI' E.'xa.
PH~Lde-~ a chruna-da.
~.L
Maioria.
Ma,.<;, a sua conduta na \'ida publicl RESPONDEM À CHA?vlADA E VOé a de um totalitário em formação. TAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
PSD
de homem que nâo admite olllllíao
Adalberto Senna - José Guiomar.Titulares:
cor:(Tária. A UDN tem n~ suas 1i- A!'I:hur Virgílio -- ~I[enezes Pimentel
Jefferson de Aguiar
Ie:ras inúmeras ilustres l'epl'e.slmt..1n- _ Antônio Jucã. - Wi1s.on GOnçal,Antônio Balbino
te5 que· já sofreram a. ma-Ís calunio- ,'es _ Argemiro de Figueiredo Wilson Gonç.'tlve.s
sa e mjunosa campaJlha do Senhor J05.o Agripino __. Barros de Carvalho
Ruy Carneiro
Cal'1os Lact"!'d-a só porque dê:~ dis- _ J1i>:io Leite _. Aloym.o de Carva ..
COl'dal11. Ê! homem que, para. atingif lho - Josaphat. Marinho _.- Jefferson
Suplente.'!:
s\!us Objetivos, não vê LEi,. não vê <te Aguiar _ Eurico Rezende - Raul 1. Menezes Pimentel
direito, não t'e coisa alguma, Vou i.n~ Giuberti - Aurélio Vianna - Milton 2. Leite Neto
vocal' pequenas teste..-;l1ullhaR que t.al~ \ campos _ Bezen'a Ne(o - Melo Bra.. 3. JOSé Feliciano
vez p~am dar depolrl'lentos, que se"'l 'tfl - Antônio Carlos - Guido Mon~ 4.. Filinto Müller
13.0 lll.stor.. co."), da recente campanhaldin.
PTB
para
Senador, De-put:,do
Federal.
O SR. PRESml~XTE:
Titulares: .
DeputadQ Estadual na Guanabara
R
d·
'1
ada. 21 Srs
Qlw.ndo, -após. o ellce:l'::t.mento pre~lS
-;-1ft f.~on (f'-r:~a c Iam
,
Edmundo Levl
to em Lei da prop.a;1;1nda. o 3'911h!Jr Sr do es..P
,.
.Bezerra, Net.a
Artur Virgilio'
C;1rlo;:; Lacerda, saiU''COm Eeus cRudiA votação ricQ a.p,iada para amanhã,
da t:)s afrontando o códtgo El~itorfl.l fE<::tá. COni. h'ronda. a. falta de qu. orUffi.
Suplentt'.!:
e. a Just,iça Eleitoral, a simu;ar tnauR.,....
l'
b' S
<i
J
gurações, mas cem" obJeth'o de fa- ,-eJU;:.t paavla o .no te enEt -ar 0.- 1- A:gemiro de Figueiredo
zer um pré-comício daqueles nomes Sl' Gn.,?rmard, ~eslgn3.dO r~lator do 2. Melo Braga
que apoiara.
Rcq.uenmeIlto. n.· 31 d~ ~u:orJa.do Sr. 3. oscar passos
Aí está o Senador Aurélio Vian5l" Senador Vasc0i!celos Tones, lldo na
Minoria
vítima disso na Guanabara., pero Go- hora do .ExpedIente,

I

I

temador

Carlo.3

Lacerda"

que

deu

UDN

O SR'~ JOSI!: CUIO:\'lARD:

curso a.. essa fonuação que nada re.sS
.
d
d
Pr'e.
,eita, como não respeitou, em agósto : (. em revlsão .0 ora 07) - Sr,. _
de 1961, aO invadir um jOl'Ual para s.dente. 2 presldeI?=te da. ~olUlssao
f1\J;el' censuras. para violentar a libel'- de Relaçoes E."Xterl~res deslgn.ou-me
dade do pensamento. f!..<:.Se. sím cons_lpa1'a, dar parecer sobre o põchdo de
titd um perigo para as instituições eonc.ordância ,pare. a viagem do .81',
<le-mo~l'át.icas, porque nãlO .adnúte o Senador Vasconcelos Torres, convlda(hi!ogo com os contrár:os, não admi.. dos llal'a. missão na çonferencia de
le o pensamento contrário, julga que Con!êrr.-!o ~ DifSenvolvunento .que se
~ o dono da verdade e que para L'1l- l'eallZMá na SUlça.
por - eS"'\a w!'dade. que pen~a ser ap-e~ se tratando de assunto qu~e de
n.as õêle, é capaz de lud<o. Esta. a rotina ê de· convite feito a um <dos
op-inião exat.a da pel'f;onaJidade pon .. mais eminentes
componentts desta
ti('a d&se hOn'e-m pública.
tenSa, Que se salienta. pela pl'ópria q,a.O SR, ANTONIO JUCA _. Agrade"'jnaCi<lRde pelo conhec':.mento dos pr()..
~o .o !t,parte do nobre SeI.13ldor Arth\tr b!emas nacionais, não tenho nenhum
Vil'2;Uio que anexo às mmhas p~Ja- j constrantlfmento em fa.zer, em brev"as, Just.l\Mel1t~ a. antítese do .. tot,a~ !ves n-aTavra.s, o meu relatório f9.VOl'álilâ!'io cnrl05 La.cerda p O Sr. Joãoivrl à via,~em de S. Ex:). (ll/uito õem) ,
ooulart. Pode-se díZ-:f tudo de, S, 1 O 5;R . ..pRES10EXTE:
.
'E:xtl. meno.s que êle ;:;"'Ja. mn totalItá .. I
.
rio, P;> homem bom. maleáve!. sen-; - Em discus~§.o o Requerimento,
sívei, ehi:-.tico, c,ondescenteÍlte; jamal,st (Pau.sa).

Titula.r.!s,:
Alo~tsic de Carvalho U'L)
Afp.r.so Arinos
Mi1wc campo.!
Suplentes:
1. Daniel Krieger
2, .roão Agripino
3. Eurico Rezende
B.P.I,

Titulares:

Josaphat· Marinho (S/legenda)"
Suplentes:
'
Aar'fLo steinbruch (M'!'R)
DISTRITO FEDERAL
M'lioria
PSD "
Titula.res:
Pedro Ludovico

1 Filínto MUller
.

. Titulares!
Leite Neto
J.~s{'

F'eUciano
6uplentes:
1. Jefferson de AguIar
<l Sigeftedo ftacheco
3. Seuastiã,o Archer

JOsé Brmtrio
Melo Braga
1. Bezerra Neto
2. o.:;car passo~
Mi1l0l"id

UDN

Adolpho Franco
LOpes da C06t.a

trineu Bornhausen
r. Jo.Sé' Cândido

2. zacharias de A~5um\,>Cã(!
3, Mem de Sá (PL~
l'i.P,!.

TitUlares:
M:guel coulv

PSD

Suplentes:
A.n'Mo Via.nna 'FSB~'
EDUCACAO E CULT1H!.\
1tlaioria
PSD

Titulares:
Menezes pimentel
walfredo Gurgel
Suplentes: .
1. Benedicto valIa dares
2, Sigefredo pacheco

PTB
Titula.res:
Pessoa de Queiroz
Antônio Jucá

Suplentes:

t. Edmundo Le'l,l
2, MiltOn Ç:ampos
Mi.no/'ia.

UDN
Titulares:
Padre carazans
Antônio de Sá (PL)
Suplentes:
1. Afonso Arinos
2'. Milton Campos
I

I
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SUP:N)tt-S: .

P.l.

I.'

1'itulaH' .

1. Lcpes da Cost.a

JosnplHi.t ::'-I:1:·who (S-legend3)

2. z,"\\!hm'1;lS de ASSUI1Ç'àO

Supi~ntf'.~:

B. P. 1.

L.110 de .Matt<,s I.?TN)

TIt\üares:

f'1~ANÇAS

Autélio Vianna (PSB)
Àarão Steinoruch (MTR)

iIlWGtla

PSD

POLlGONO DAS SECAS

Titula!'t's:
Viet-otino Freire.

Slgeíroo.o Pache.::o

Rüy Ca:r1lel!'O
Sebustiáo Arcilel

suplenLcs:

Suplentt:s:

1. A tiHo fo"Ontana
2. José Gtücmard
4. Menezes· ?mt<1tel

1, SIgefredo pachec'~

2. LeIte Neto

5. Pedro Ludov:co.

TItulares:

PTl'

Argem;l'o de Fwueired\l
Suplentes:

1. Antônio Jucâ
.2, José Ermirio

Sllplente.s:
1, José Ermü'jo.
2 .. Edmundo Lev!
3. M~lo Bn\~a
4. O.scur Pa."oos
Mmoria

B. P. I.
Tltula-res:
Aar""o Ste;bruch C\'1.'1'R)
SupH;-Dtes:

Maiorfa

1. Lopes da Oa::ta.
2. Antônio CarlOs

B. P. I.

lrineu Bornhau..sen
EuricO Rezende
Suplentes:

Titular€s;
Sigefredo Pacheco.'
Pedro Luoovico
Suplell tes:
1. Walfrêdo 'Gurgel
2. Eugênio Burros

Titulares:
Auré:l.o

V:..znna

Sup!eme.s:
Julio Leite tPR)

1. .Milton cumpos
2". Jüão Agripino
3. Adolpho Frnnco

REDAÇAO

Maioria
PSD

PL
Titulares:
"\fero de Sá

Tibtlla;res:
WalJredo Gurgd
seb~tião Arche 1'
.suplentes:
1. L..çlbáo da Silveira
2. Jo.::é Peliciano

~uplent&:

Alüysio de Cal"ftl.Iho
B. P. I.
Titu.lares:
Lino de Mattos (I?TNr
Aurélio VianDa (PSB)

PTB
Tit.ular-es:
Dix-HuH RO~ldp

Suplentes:
I. Julio Leite (PR)
2. Josaphat Me.rmho (S·leg,)

Suplente.s:
Edmundo Le',ri

SOCIA!"

PTB
Titulares:
Dix-Huit Rosado
Suplent.es:
Antônio Jucá

UDN

Titulru'€s:,
José Cândido
Suplentes:
LoPes da Costa
B. P. I.
Titula;res:
Raul G1uberti (PSP)
. Suplentes:
MLguel Couto (PSP)
SEGURANÇA NACION.'IL

.Maioria
PSD

UDN

PSD

Titula,res:

'ritularE's:
Ruy· Carneira'

?arl!'e Cahl.zrtns

Sup!eme.s:
Eurico Rezende

Walfredo GurgeI
Attílio Fontana.
Eugênio Banos

B. P. I.
Tit.ulares:
Júlio Leite (PR)
Suplente.s:
Josaphat Marinho. {S·leg~n.r
RELAÇõES EXTERIORES

Suplente6:

1.
2,
3.
4.

Leite Neto
José Guiomard
SOge.fredo Pacheco
Lubão da Silveira
PTB
TituIa,res:
Viv~ldo Lima
Antônio Jucá
Suplentes:
1. Edmunr10 Levl
2. Pessoa de QueirOz

~J;aiotia

Titulru:-es:

PSD

Benedicto Valadares
Filinto Müller
MenezeS Piment.el
José Guiomarc

Mi110rla

Suplentes:

UDN
/'

1. Ruy Carneiro
V. Leite Neto
3. Victorino Freire
4. Wl1.:ion OOllC(llv€s

Leit.e ,N.f'tf'l.
Fitme l',Jt:Jer
Suplentes:
1. V!ctorlno Fi:eire
2, Slgefrec.o PachECO

PTlJ
Tjtu1a..:':;~~

DiX-HUlt Rosado
Pérlc1e~

Silvestre

Suplentes:
1.

~lelG

2,

"'Lrl~on~o

'Braga
JUc:l

Mmoria.

Titulares:
José Guiomard
Victorino FreIre

UDN

Ti tulare;o,:
P~dre

Calazons

Sl~plentA::.s:

Antônio Carlos

PL

TituUtres:
Aloysio de Carv(llho
Suplr.ntes:
1i\'!nl de Sá:

B. P. L.
Tltulal'Cs:
Aa"l'ão steibruch CMT.R)
Sql!.en/.-:,.s·

lI'{jnorf e

MinorIa

l1Ialoria

PSD
'ljlr;]a,e~:

Lino de Ma UOs (P'l'Nl

PSD

Dana'l Kriegcl'

Antônio carlo,J

2. João Agr!plnO
3. Mem~ de Sá \PL)

UDN

SUplent.es:

Titlllftr~:

Eurico R-çzemle

José Candido
Rui palmhra
Suplentes:
1. Padre Calaz.nns

SAÚDE

Jose Cã,ndiGo

UD:N

Titulares:

Antõnio CarlOs

Minoria

Agripino.

1I1aiorto

Minoria
UDN

'I'i.~Üa..re5:

Jo~,o

Vianna
!l..EjHr,;'~ D 1 !iBLICO CI\rrL

AU~'é)i/)

3. ~,Ielo Brag;a

DixMHUlt Ro.&Udo

\'l'it.uJare:::::
Argemiro de Figueil'etlo
.Bezena NelO
Pess6a 6.= Q:lell'Oz
Antônio Jucâ

,LEGISL~ÇAO

PTB

Gi·uberti (PSP)

Supl-entes:

Suplente§: .
1. Antônio Jucá.
2. Argrmiro de Figueiredo

Tl:wla.roes;

Titulares:

Wil.son Gonçnlves
Leite Neto

R~lUI

Oscar Pessos

PSD

P. I.

;l.
T,nàa.re~:

Pe.ssôa de Queiroz
Vivaldo Lima

MaiOria

Lobão da Sil"Ve1ra

PTB

T:tulares;

579

M:guel CouLo (PSP)

TRA;'SPORTES.
COMUNICAÇõES
OBRAS PÚBLICAS
Maiorta

PSD

Ti tulares:
Eugen:o Barros
W:l.son Uonçalve.!l
Suplentes:

1, Je."ifrrEon de _-'\gular
2. Jú[,é OUh,:•• WJ;'d

Titulare.s:
Bezerra Neto
Suplentes:
Melo Braga

PTB

1'.til101·la

Suplen~:

1. Ruy Carneüo
2. Attiliu Fontana

PTB
Titulares:
Silvestre PéricJes
Oscar Passos
Suplentes:
1. José Ermll'io
2. Dlx-IIuit Rc·_~a.do
]llinorfa
UJ).;>l

Tit,ulares:
Irineu Bornhausen
Zacharia,s de Assunção
Suplentes:
1. AdolPho Franco
2, Eurlco R€zencte

Tit'Jlares:

ODN

Lepel'). da. Costa

Sl;pli'ntes:
Irinru Bornho.LUen
B. P. I.
Titula.:rN'

Z\1ig-uel r.O'.lto (PBP)

Supientes:
RaUl Giubel'ti (PSP
O SH. PRESIDENTE;

r...st..'l.belece o Reb:metno .!1rerno em
S{~l

art. Bl:

"DelJ'.:ro de cini:'O d:D.!3. a COIWlr da

sua composição, cada C0ll1::~.s:'h1 .. pó'l"..
mnnente o·" espEf'.ial, rxceto a D.r~ ..
tora e

\.1<-

talar os

m}Si"n<i se !?u!llr:'l

t.rabalhl.~

pill":l

ins~

e eleger, em e.scru ..
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tinío seCreto, dentre os seus membro.'}, .() ílusf-l'am incompletamente, l'e-SuItou ENTREVISTA DO GENERAl, ALBI- Não tiveram. como evitar êste procede runa. proposta da Essa Internatio.
NO SIL\'~. PRESIttENTE DA PE- dimento·: caluniando, intrigando, dif{l,.ol
um Vice-presi<lente."
TROBRAS. :PUBLICADA NO JOR- mando. Talvez pensassem que "ê.s.se ,seA presidência pede aos Srs. Mem- nal, par venda de petl1óleo, que esta
NAL "O GLOBO", El\I DATA DE ria. o único meio de encobrir suaS
bros das Comissões Permáhentes ql\.e PreSidência encaminhou para os ne.
25.1.64, QUE S·E PUBLICA NOS responsabilidades. O qUe eU fiz nãO
se reun'Glm p.a~'a o cumprimento des- cessáriOS estudos ao Escritório de
TtRi\lOS DO RI~Q1JERIMENTO N" foi uma denúncia. como a publicada
sas formalidades, a· fim de que os re·· compus de Petr~)eo (ECOPE) e q!}.e
'-64, DE AUTORIA DO SER. MELO nos jornais de ont.em. Fiz uma 110feridos órgãos possam dar início ime- foi depois devolvlCja ao exame da DIBRAG.'\, APROVADA NA SESS.4.0 tifícaçã-o fundamentada ao Conselho
_d:.ato aOS seus t.rabalhos. ~pausa.~ r~toria com. pareceres
DE 18-3-64.
\. . '
t·
Para ti ~sess:'io de amanhã desiO"l1O I GDJJF;DIRETIVA _ 70-63, de :3
( (1lhml&tra IVO.
a seglunte
.,
{ie novembro de 1963 e ECOPE/ ALBINO: '''OS QUE ME ACUSAM
LAMA SóBRE A PETROBRÁS
DJF 1285-63, pe 13 de novembro, COllSAO OS RESPONSA VEIS PEL~S
_ Os ratcs aCuadoS re.'lolvel'an1 r~,S~
ORDEM DO DIA
tráriooS à sua aceitação Q que motivou
NEGOCIATAS r-:,A PE:;pingar lama não .sób::-e .a minha pes·
Sessão de 19 de rnarço de 19·64
sua recus-a, incluindo meu voto ex.
TROBRAS
500 oU Sôbl"e o Govérno que aqui re(Quinta~felra)
pre&o, em Ata n." 1451, item l1q de
Não têm a menor 'procedência a.s presento, mas sõbre a. própria PetTOacu:5açÔ~S que me fizel'am alguns di- + brás. E êSte é, também, um gra.nde
. 1<l-11-63: . . '
1 .
I Os pnnctlXl1s fundamentos da ,re- reteres d:l Petrobrás _ disse, ontem crime: levar ao público lnforIbaçüeS
Votação, em turno único. do Reqne-l cusa ~oram o 'prazo ?-o contrato, JU2~· em entreVl&ta coletiva à impren~a, o erradas, tiradas parcial e 6rdi1.o~·,a"
rimento n Q 32 de 1964, pelo qual os gado lIlC?nvemente (n ano,<,) e o pL General Albino Silva presidente da mente, aprp...sentadas como insidla à
51':>. l::lenadores Bezerta Neto, Artur ço. conSIderado elevado;
emprêsa.
'
opinião pÚblica brasDeira. Também
Virgílio, ~ Barros Carvalho solicitam
B) Proposta ulterior modificou e,r;.5.M
O~ fato.s foram 9Ompletamen~eVargas ~ol vítima da lam,.a que .s~b~e
-t~an.scnçao n~ Anais do Senad.o de condições, sem entretanto a1ca.:1çal' ~ 1 vertl-do.':i, :';.(;entuou. As irregullflda.u.e;; se~ governo la~ç~raJ.11, n~o seus lIlId~scurs.o profendo pelo 51', Pl·esldeu- niveis julo·ados ..satisf.atórios pela Em· venficarLas na compra de petróleo da mIgos ou adversanos politlcos mas hote d.a Repúbl!ca na no~te de. ]3 . do p!·ê.sa, en~alninhada aO Escritório de Vellezuela e na venda do óleo produ- mens co~o êsses que hQje m~anch~ml
COrrente, na cldade do RIO de JaneIro Compras, vültou est.e com uma fór' zido na' B"hia foram por êllê denun- a Petrobras, Foram I:0mens ~es::;e t.l.po
2
mula de dceitação acompanhada d~. cia.das ,10 ConSelho .A.dmini."tra~ivo a que provocaram aquele desfecho que
minuta para respoSl.a.. à p.roponente nO n. ão :)01' .seuó> acusadores _ S1's. Jairo todos lamentamos. Voargas morreu pOi'
Votação em t~lrno único, do Reque- I!xpediente
ECOPE,DJ1+\·295-63, ........<\ Jose 'F,t:·:â e HUgo Rég'is dos Reis, el1~ esta lama, que foi saCUdida ao seu
l.itnmto nO 3'7, de 1984, pelo qual o ~!ual foi aprovada.
. t-re outras _ que, êle..'; sim .. fon-:'fI1 OS redor. dentro de SUa casa, pelos que
Er. Eena.dor Vasconcelos ';r'ônes soli_
I')
Em conseqüência o repl'esentan verdadeiros responsáveis por um pre~ se vestem da ,defensores de. id.éias mas
cita aut~rização, nos termos do art
v
jUi7Q de mab de um bilhão de cru- que, na t'e.alIdade, nada maIS fazem
49 da COl1stítuição e do art. 40 do Re_ ~c da pro po ne ..lt e compare1ceu ao Ga~ zeil"os.
do que comer onde estão os reCurws,
g:mento Interno, para partiCipar da binete da Prcsi ctência e a i presente.~
onde estào os me;"'s de leva' -los a seu.s
c~
Chefes
do
Escritório
de
Compras
e
HISTÓR1A
...., sabe quals tão
Delegacão do Brasil à conferência das ~
fins quo ninguém
Nacões lJnida.s sôbre Comércio e De_ os Diretore,') Hugo Regis dos ReIS e
Os diretores Jairo José Faria. Hugo
.,
"
'""
'
senvolvimento, ~ inaugurir-se em Ge- Alfredo All':.l.r~de ~i1h?, [<H·am dl.spuii- Régis Reis e Sá Carvalho, êste sup::;~
BANDEIRA DA IMORALIDADE!
nebrr. a 23 do ·mês em curso (tendo d~S ~s condlçoes fmalS para. a. enten '! rjntendente da FRONAPE, acuSGram,
- Quero pedir que o povo brasileíparecer tavoráve~ da comissão de Re. dimento, havendo o Chefe do ECOP~ ontem, pr.la imlJrensa. o presidente da ro não seja ilu·dido pelooS que di'i:elll
lações Exteriores, proferido orallnel].~ redatado a rumut,a de uma contrapro. Petrcb:·ás de ter aprovado uma "ne- esta.l· defendendo umA bandeira de
te no sessão anteiror).
posta. com a qual se mal11festou de goc,ata" que trarta 111alS ou meno:; d:fesa da emprêsa e qu.e nada maiS
acõrdo a oferi-a nte ;
\
um nlllbão de dólarel> de preJuízo à sao da que porta.-bal.J.delras da imo·
DISCUSSi\O
P) A ofel't.a fOI aceltn pOr 20 ml- en10leí-a
ralj.~ade. :F:ste apêIo é feito, tatnb&m.
3
lhoes de bar1:is num .Pr azo de dOl~t .6 Genftal AlblIlO 'Sllva declarou a jaos servidol'es desta. casa .e aoS tl'ajlaladores d. petl'ó~eo. Ainda ontem. o
Di. . cus..~ã{), em primeiro turno, do anos, com opçao eventu,,",., ~ara a PE~ prollósIto •
......: Em novPillbl'o comecei a sentir Deputaco Mal'co Antônio, que todos
F1ojeto ele Lei do Senado nO 102 de TROBRAS de mal.~ 10 bllhoes de ba>
a exi:;tencla de ll'~egUlal'ldades num cçnh.e~em bem. conseguia .~nga~ar,.o..1
lS'33, de autoria \.lo Sr. Aarão Stein_ rIs em maIS 1 ~ll? ao preço de .•
bruch.- qUE' conce{le franquia postal~ U S$ 208, PO ' bda.n. -d9~F-.HdIOJ den importante Mto!' da Petrobrás o de par.tIclpantes de uma reUDlao Smdlca 1
t
1"0
por
811
t
o
as
con
lçoes
o
expe·
.
..,
I' d
R f'
.' D
d
.
tell?gráfic;:t.à cC1TesPündêncía oficial, (lient.e GDJJF/DIRE'Í'IVA-7(l·o3· as- compras'e importaçao
de oIeo cru e r~a ma a na e ~n~lla uque. e Cact~~eto de serviço, dos Juízes de Direi. sínado pelo SI". Ja;ro Farias; I ,
. petrÓl~o.- Procedi ~ investigações neXlas. ~arco Antoruo conseguIU qu~se
to. Promotcres e Defensores públicos.
cessá nas para verlflClu' a justeza· dar, uma promessa d~ greve, se algunl de..,tendo Pareceres sob ns.: 866, 667 e
E) O con. trato. porem\não f_oj ainda operaçÕes. As dÚVidas .se avoluma- ses desonestos dIretores fósse afasta668.. de ·1963, das Comissões; de con~luido :>orfllle o ECOPlE na-o o. en· ·ram. Levei Os fatos. então, .ao Con- do.
Ccnstitui-"ão e Jnstiça, pela constitu- r'lin~.!1hou ,ut.e. esta data,. par~ apre- selho d~ Administração. Não aceiteI
PEDIU A EXONERAÇAO
ci--:.!l"tHdi1de - de Transportes, COntll_ claçac deflnItlva. .pela D~retorta e 0/ quc êlf's fôsse.m discutidos .sem escia0. General Alb1no SilVa diSse quí
nicar;qes e Obras Públicos, pela rejel- Con~elho de A;dmmlstraç,:-o; ' . .
recimentos das partes. Na sessão re. ped"1tI a exone1'ação do diretor J.atrc
S5.o., e ~ de Finanças, pela rejeição.
Fl p8.ra que se pnssa inferir Sobre ali:wda no dia 17 os fatos ·foram le- Jcsé Fal'.as d.a Petrobrás, In!C)~'mou
o ~ent.id'o do preço ajustado d~ve-;;(-i vado." ucs conselheiros, na presença que se afastará do cargo a.ssill1 que
4
tel _em conta que Q ECOPE pedIU CI). dos interc.s::ado$, que particíparam de os encarregados da 3pumção dos faros
Discussão. em pf'imeit'o turno (apl'e~ taçop.s·a" Dub·D,s fo!'necedDl'~S do mes- -"IH\. t'xecl!ção. Os es"Cla.~·ecimentoi': não ~!Itenderem p.ec~s~ário. AnunClOU que
c:aç-8o pl:ejjm.inar ds COilStitUtciül)ulL mo pe\l"oleO .havenuo. recebldC? apenn~ foram dados. Penn2neCel'am as duvi~ la pediu um . ofICial ao l\Uni.5tél'io ela
d. c:e nr;s têrmo" do 3rt. 265 do Regi- Uma otert~ ;Cte iF€ÇÇ bem ma's pleva- das abertamente manifestada .
Guena e um tecnico ao Conselhc N..'1~
mento llHerno). do Projet{) de Lei do d ú (USS 2.21l. o Que· cOnbfa. ,de d.D'
s
cion~l ~do Petróleo para.~ integrarem e.
S~n"'do FEeeral. de autoria do Se- cumênto ECOPE'DJF-295-63,
MAL EX'PLrCADAS
COmiSSao de mquél'!to a 'ser instaunhor ~enador va::concelos 'rõt-re~, que
G) p·nalmente. ~ôbre eEsa preten- E' evIdent.e que isso ia obrigar- 1"ada para apurar lnegu 1aridddt:'s na
allt:m a Lei n'" 1. ':93, de 27 de dezem~ dida compr:1 de petróleo árabe, tenh~ nos a uma. inve$.tigàção mais apurada, compra de petróleo da Venezueia,
bro de 1M3. que reorganiza o Serviço em meu poder o documel1to do Grupo Aquilo que foi feit.o, até então,. na Afínnou que ninguém, atê o m{)mende Inspeção de coletoras Fedei'ais e de
Trabalho COBAST (Ata n 9 5-63) área da presidéncia, seria ampIíado to, sabe o vulto das trtlnsaçõe.s codá outra~ '1rovidências, tellda, Parecer
nÇl fie3. de 1963, da "7omissâo de COllS~ de ?1.1 ~4, vi.~ado I?elo diretor Jairo ao conSel.ho de Administração, íl:ste mercia}s feitas, desonestamente, pelos
tituícão e Justi,;a, pela inconstitucio- Jose Parias e subscnto por um Grupo órgão não se satisfez Com as. ex.plica~ diretore:" Jairo José Faria, Hugo Régis
de Trabalho por êIB; CO!lstituído em ções apreSentadas e os E'St11dos con~ dos HelS e Sã Carvalho. cItou. ainnalidade.
q}-le ~e declara t.el'. fl?ado a proposta tillLHlrRlll. ontem. à tnedidl;l em que da, como possiveimente envolvido.:) no
EsIá f'Ilcenada a sessão.
fma! d~ ~ES~O pre]UdlGada face 11. que as inve~tig·açõe-" da pl'e':ldência se fa- escândalo. 05 51'S. - 5tephan Prf,Jshnk,
~ c- evanf.a~se a sessão as 19 ho_ ~01 fim c.':'e.n ada pela TlpXAc;0!;lO ziam sentir. depois das l'etlniôes dO" do Escntórío de Compre.$ 1a Petro'"
ras·e 55 mimltô,'l...
..r~l;O d,~ .. custo,~ ftet.e - RIO l?"~S 2.~G C.on!:;elho de Admin!stl'aç80, viel'!:'m as bl"ás; e· J. A, Davl,s de Fl'eit~ as"
~, oba,lll em .t~ênt,\C~S condlcoes 0<:, respostas. Foram publicada,.': nos jor- se:.:sor de refinação da emprêsa .•
jJ.raz e quantidade" Essa Pl'oposta 'lais da Guana6at'a Os ve!'dadeiros
··'S AR'rlFI'C"OS
da TEX~CO de 8 1 64 e anexa'
• •
•
...•
......
~
DO GI-'.NEPd\L AI,RI- I e d oC"'umenco
... •
.• . encnmlnhado
.
aque,
invertero:lm
totl3.1Jnent"
()<;
O General '\lbino Silva fOI' aoooo"o_
DEf,OL,\H.·\(:li.O
"
"3
ao acusados
'.
<,
.
~
•
"'"'>c""'"
NO Sll Vil., pnESIDEN"'1'E n ..\. 1'E-. ONP, e -:·palm.t?n~e de "16 5 mJlhDf.s ~·9o:1!"eclm~ntos. Ql1~m ctenunclOu ne- rado durüllle a entrevisr.a. pelO Tenen'l'ROBttAS. PURLIC!\.D..\ EM
bn.rns em 3 ana~ a Uc::S· ') 10
. . ",OCIC'S r~la. (1"ItO_$: f O[ Q pr~.rtdent;e da t~ LUIS Silva, ·~u.filho e chett> do g,'l~
NAIS DA nUANABi\RJ~, EM, D.~·· '3(1 milhõ~s '-,llbSeQi!;ntes ~1 '2 an~~9.~ Petl"Obr8". E nuo. o fêz cls:n~estina- blllele dca pl'e.s~dencia da Petl'Obrá§.
T.\. ~E :W-1-6~ {~l1.E 5.1', PUbLu.:::\ '_TSf; 7.06". Quem O desejar u [{"'.l ~1er.t~, nem aü·a\'es do norlCmrlO dos O SI',
,Ulg SIlva demonstrou, num
.NO~ T~:R;\'IOS 00 RE(!Ulm.pn:N·· compal'acâo.
.
q e,.". lCrtlaIS" ,A1Ntalhos o órgão competen_ qUildro Heg!'O. durante cêrca de ain1.'0 :-;(1 6-C·t, DE AUTOltlA DO SU./
.,
~~ que e o qOll'-'elho de Adml111stra- ta rnlOtltos. todo"" os arr.ifício.s contáMELO BRAGA. APROVADO N(\ l i!!;;:Sf'; o~ .,,;~!~, f> a verdudf'·-éomplf~ caco Os depolJnt'ntos foram ~r·Rvados l·beL:; .us~dos pe~o.s 'l"esponsave1s pelas
SESSAO DE 18.3-.M.
. va F':z efctIvamelIte uma denú:lcla f",:"POl Pf!.l·te. das .atas, e dali qUem compra.s. E d!."se que () ~scânà<Ho do~
. ,. of!e·al ~() <) '.[);ão cmnpl"tente oa,'a <jpla qUl<::E'r "'"'oj rá ,.
f
DO PRESIDENTE DA PETRGBRA;~ tomar cnnhfocimento. R<>.st"-nle l'l,.'n"-' o-o" a ,~"dP.
,e. Qt:
os oue 9.~ol'a t'etes, p.:1r~e das irregu:-:o.ridade.s das
'"
}:. .c"".'.,.ore."-_nao lVeram como. '.'1'"' compra,~ .fellat na Venez'jela, s"a' (0AO POVO
nE"·"unt.1 t'li:t I'PSDo,.,ta deixo B quem n~
......
•. d'
1 ler fI··t ..... ') .. a·. 'o,
'1'111~
_Cé'l f'.>':p.lcaqoe." p81'a Çeus llt'gnr.lo·<; ·ltalmente d!;>.E·c9berto nas primeiras reA prc?ús.ito do no t ·lciano
lv'l I2:a(!)
~
"'" " II",'a houve,-,,-,
..•
._,
.
~
.
em j-ornli desta, capital-sobre compJ>:I <::'l}t Dl"~tir~rl~ Q'ta f"l'll'l' ato meno.<; l{'~
IKV~R!3A.O CAR.ACTEríSTiCA
~m:~e.", Ga .comL."i':ao de l11querito JI ser
de petróleo que s<:!r:a le..:;iva a PETRO- '>1 ·\no ~f)" (mE' não foi o fl33!mto Je~
V1er:tm então os verdadeiros .n<;t,lurnda .•
BRAS e à l~ação. declarO:
vad(J ~n iU!O".qlllf'l!to de qtlern terÍ<ol COlllproll1et:dc.o; e- me acusP""nm COmo
------------Os eP,Ql.a~·ecim.ento::. neces~ário$ F>Ô' "'rnd·"0"''' . . .~,. :nvp<::ti!.!á-\n? Niío aCf'j_ r:-"pon."~vpl por nma compra qUe seSECRETARIA
DO
bre t,ai,s fales jà fo~·rtm fe:tos em~ elJ to. I"'rwl<>n!') Que <;1' otl?it"l rlizer qlh' na contrária nos intf'l'ês~es da em~
trevista coletiva que concedi á !m~ '11" 'iPf""'''''''o !l('lj~~nn(): ri?í·, me nf'. nr~sa P :lO>,! tnte\'f's!ies Ut'cionais Esta
SEN
c\
FEDERAL
p·'ensa na se'l\:'a~feira úl:ima. Entre t"'lld.l, n01·Cltll' não t{'nho nndCl. que .... <;"!~ il1VPl'sfío e U1.ulto cnt'ãct.E'rist.\ca. Eu
tant{). jUlgo l1f'ce,<;sâl'io destacar a~"!'''''~l.tp n" i{"'fp~1
E t.ambém nf!"O "erín o homen) aue iria iludir .tôda
Atos do Primeiro Secretário
guns aspectos, pa.l"'il. rnelhor julP-amen·I ...... ''''(\ "' ... co .... "<:. rlf'T"'Ilr.,-.''''. co'"n prova~ 'una n(j,nint~tfação, 1't'aliz811do_cuma:
,PORTAIUA N,o 13, DE 1964
to do Davo braSllell'c.
T",l"·· .... ",,, n·"'1'Rf'BR:"\.S e 0:,10 E"a '"'t)p'"?,",,,o 1f'''\V{1 ~o", lnt·~n~~se:; do Pai$..
A ~ -1.. tr:l :'.f"act'o a Que f-e referI;' o sil
r""", .... Ol" .:i. iá é I11na indirnçáo cio
o pril11e:l'o Secretário, no USO das
Uot.ic!ário se~Ulido oS ducum~ntD:;' Qll.e.t 26.1.6\. A.lbino Silra. Presidente. de,,,e,,::uêro PU1 OHe e!p." SI" pnCont.n.rlt. <I~ril."lUiçõcs Que lhE' confere o alto 51~
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res ee OU"nira Filho, Oticln.T Legis· COntinuo, no Gabinete do Senhor
lativo.
PL-4, para exercer as ltÍnções 1.0' Secretário.
õe o.côrdo com o dl.sposta na ResoluJoaquim Santos. Ajudante de Por- de Chefe
da Seção de Administração
ção n.O 3, de 1963, resolve designar teiro, PL-7.
secretaria. do Senado Federa], em
da Diretoria das Comissões.
para· o Gabinete do Líder do P. S.J?,
17 ds marcO de 1~34. - Evandr J.
Secretaxia
1:10
Senado
Federal,
em
17
os seguintes funcionários:
.'
secretaria do Senado FederuI, em l\lendes Vianna, Diretor-Geral.
de março de 1964. Dinarte .l\Iariz,
17 de marco de 1964. - Evandro PORT.ARIA N ,0 21. DE 17 DE MARÇo
Para ,t\uxiliar:
1.0 Secret~rio.
DE 1964
~ Mendes Vianna, Diretor-Geral •
Antônio Corrêa Pacheco. Guarda de
O Piretor .. Geral; no' uso de SUa'
Segurança, PL-9.
.
I PORTARIA N.' 20, DE 17 DE MARÇO atribuições, resolve designaI' Francisc0
Atos do Diretor Geral
Ferix Antônio Orro, Guarda de SeDE 1964
das Cl1agas Carvalho, Auxiliar de Porgurfl,nça, PL-9.
taria, PL-IO, para exercer as funçõe ..;.
PORTARIA N.' 19-A. DE 9 DE MAR.-.
o Diretor·Geral, no uso· de suas de Contfnuo no Grupo de Trabalho.
Para Motorista:
ÇO DE 1064
atribuições. resolve designar João Ze- secretaria elo Senado Federa.}. em
Uraey de Oliveira, Motol'ista-AmÜ- o Diretor-Geral, no USO -de suas ferino Alves, Auxilisr de Limpeza 17 de, marco de 1964. - Evandro
liar, PL~10.
atribuições, resolve designar JQsé $oa·- PL-ll., p:il"a exercer as fun;.'trcs de .i\:lcndes Vianna, Diretor-QemI,
letr~

"j', do Regimento Intelno e

. Para Contínuo:

.,

\

\

•

Q"il1!a feira 19
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. COlVIlSSõES PERMANENTES
AG!1I Q.U L TURA (7 Membros)
T t11\arrs

FINANÇAS (15 Membros)

I~.:::U)

1 AttUio FontallfL .

Pci~

2

r"lB

1

Pedro Ludovtco
Alruo ,,-Scemorucb

P1'B
P.B

2

VIi~3

3

Vago

Lupt'..-

LVN

I-n

1

Dantel K.riege!

~!.~~

2. João Agnpmo

l:?'l:?:no.D;;! IvS

V
JO.:i?

r..fh'.1 .. n

D:;.: h', (

·Lcen..:l<tJ.3)-

(;:{);"aI.10

Ra 'J

l i ' 1:1'''1"1
ü.~ l"u.~' E
Oll,u ,..l:I.rtOh

IEm
::;e,';"", ú! o
bt'tJ:Je..

Al1KllllU

1.2 de

Dantas.

a f'retil(}encla,

CONSTITUIÇÁO E JUSTiÇA (11 membros)
Suplentes

Jefffof';).;tl tu:' l\g~ll[lr
RuY L':Jrnelru
.
Lo~.:ic lla S!Jve,fa

Ml!nezes PImentel

~'Hson

Aarão StelUbrucb

Pessoa de Quelroz
JOSé EI'mtrio
Daruel Krieger t Vice· Pre.s )
Dlnarte MariZ
[rineu Boanhausen
Lopes da Costa

~Ju.nnno

Leite Neto
BeneOlto \J alladarea

.

Pt:U
P"lb

5
1

1'TB
P'l'B

4 Att1ho E"ontana5. Pedro LudoV1CO
1. Nelson Macula0
lucencia.do)
2. Lmo de Matos
3, Amaury Silva

PTB

4

PTB

5 AntôDlo

\JDN
Ul1N

1
\dolpho f"rane(\
2 EUflCO Rezer:de

J

IjicenciadO)
AuréliO Vianna
JUta

2.

3 João Agripino
UON
4 Milton campos
Mfm de Sá .
1. Aloysi-O de Carvnlho
PL
substftutO.s
SecrctáoQ; AuxilIar l..-eglslElt1vo, PL-10, Cid Brugger.
Reuniôts: Quartasw~feu'as à8 10,00 bOras,
UÚ,"

..

LECISLAÇÃO SOCIAL (9 Membros)
Titulares

~rf~lde-nte)

l/iCe

Jo;'.tl.phat

3 Menezes P .mentel

PSD
PTB

Suhstlt~j..oo

sup.~nte$

1 JO.5€! G-Uioma~d
EugênIO Barru::.

P6U
p~~

Bezerra. Neto

LeglSlalHlo. f'L-!-J, Juse Ney Pa.s€os
1600 noras.

U"n"utvt:5

P:3D

DIX-Huit .Rosado

Ú~õ':~ mbro de ·19631

Tllulares

PSD

Lobâo da Silveira
Slgefredo Pacheco
Wilson GonçalVes
Le:.te Neto
I, Arg, d~ Figueiredo (pres.)

~·I~rta,., tel~ll-,> a~

.•:·m:.,! • Va~d

part! "1QS

Victormo F're1re

P'E'siàeote)

t'e

t<·P\ü:;>j .....

Ne ....... ll

Titulares

Suplentes

-Pdrt aos

HerilJaldo VieIra
Arg, Flgueueuo

Suplentes

ParlilQQS

Melo' Brag? R.uy Carndro \vtct'-p:-es,)
PSD
1. Leite Neto
AmuulV SlJva \UcenCl\lClO)
WalfredO Ourge1
PSD
2. Lobão da Silveira
PTB
Eel,ClT3 Nf;'to
2 SIlvio Pér1CJe.s
JQ.5é GlUomard
L-:J-SD
j
Eugênlo Barras
P'h:s
ArtUr V r~IIlO
,
3 E:dmundo _Levl .
::taul Giubert1
PSD
4. Júlio LeUe
Ul.H..
AHJ~",,\J ae l'arv::llho
1 Afon...~ Artnos
Vlva.lào Llma IPres)
PTE
1. AuréUo Vian.nB.. U0N
EtUl("O K,ei<;eodc
2 Daniel Kr.eger
Amaury Silva. (lIcencIadO)
p'rB
2. Pessoa de Quer:-oz
C
~llJ~u!l Campus Ipc-esldente
UDN
3 JOi!o .l\gdJplno
V.l).N
3. ~-'tllt.óJllO Jucã
Henbaldo VieIra
~ El.U"lCO Rezende
UDN
1. Lopes da Costa
8ecl'e!.i1:'!O Of;clal' LegISlativo, PL·8 Rnnaláo PeneIra Dias ..
Ant.On!o Carlns
UON
2. Zacaria.s de ASswnp~áo
Reu'!l:Je.$ ~ut!.-rta.s·fí.Hras aoS- 16,00 nOUi.$.
Secretâr.. :a: OftclaJ Legislativo, PL-'l, Ve-ra de Alvarenga M.afra._
Reun1ões; QUlDtae-felro..s áS l~.OO roras.
I'ItUlares
- Aura M,)ura Andrade
Pres, -P!:)U
()
POLiGONO DAS S~CAS (7 Membros)
CalnJl0 Nt.lguel~a aa Gama
f>'l't:s
Ru. t-'ttlmelrl1
UlJN
TItulares
Part.l..ios
Suplente4
G.lOen" NlóTlnhO
P.6D
A.jttlben,~1 Se-!là
é"'ll;j
WUsqn Gonçalves'
PSD
1. Slgefl'edo pacheco
C,Ht-et.e Pmne,ro
P r~
Ruy CarUeiro {Pres.).
PôD
2_ I..eit-e Neto
J.m-tl!.m Cl'alenle
DU ....
Pl'B
3. A.rgemlro de Figueiredo
Dlx·HU1t R.o.sado
prB
GUldtJ M{}nrt.n
Pli.1J
4 Al'Ilon de Melo
Herib~.1do Vieira.
{jl)N,
J \! à,sconcelos
1 urfe-s
P'l""'J.
JOSé Cândldo
5. Júlio Leite
PI'B
AureUo Viana fVice-Pres.,
1. JOão ..Agnplno
..)~Darte Manz
UDN
2, Lopel d. Costa
SrCl'et1u\o' Dr EV&..'ldro Menoes Vlunna, DiretorGerru.
ReunlO~'}, ~lla·ta·re:raQ as 10 t\oras,
Secr-e1.~..r1f.1. AuxUlllc LegIslativo ?L-9. J. Ney ea.s.sos LJantas~
ReunIões' QU1ntas-tetra.s às 16.00 hora.'L
-

DISTRITO FEDERAL (7 Membro~)

r:1~:~~Iii~~~:~i:a~~~/ P1~r\\. }:~f!'f;:~~i~;tes
Oscar

Ih\~~sus

2

D:narte Marl2

PTB
P1'B
ODN

E',lfJCC 'J:"tezence

UlJ"N

2

D1Jl:~Htilt

RosadO

L AarãQ Stetnorucb.
Antolllo JUCá
1. Lopes na Costa.
Z'1car1a6 de

ASSUOlPÇ§O

"lEDAÇÃO (5 Membros)
Titulares
PítrIJdos
Walfredl).ourgel
1'S0
-/ ps,o
SebMt!ãu t\rcher
DIX-HuU- Rosado fPres.l
P'l'B
t?a.dre Calazall.$ t Vice~Pres.) UDN
U1>N
Jlilio LeH.o

Secretá:.1\ OficIal Legislativo, PL~3, JUlleta Rlbetr odos ~a.aoo.s.
Reunl6eb. Q!JtDtaSlelra,s "àS 11,) noras.
"

ECONOMIA (9 Membros).
Suplentes

Titui3.-res
FíUnta Muller . «P\"esidcnte)
Eu:g11l0 Barros
AttIllO ~{Jntana

, Jose UU1oma-rd
JOSé ErmtrlO

IVlCe·~(c.::,

.Nelson Macula0 (liCenCiado)

J11lto Lelte
AdolphO Franco
Lopes da. C0.5ta

PSD

1. JerrerS(lD de AgUlar

.PSD

2. Sigefred.Q pacbeco

PSD
P::iD

3. SebastJ!to Arciler

P'IB

4, Josapbat- Ma.rinho
1. OSca.r Pacs06
2 Bezerra Ntto

PTn

3

!"I 11
UDN
UON

MeJt. 8ra.g'l\

1. h ..~ Ci\IldldO
.
2 ~acar1a.s de Assumpção

Secrettwo: AWLJllar Legtslat1vo, PL·l0. Cid Brugger.
Rewliót,:;, rêrças-feIr96 tt.s 16.00 noras.

EDUCAQAO E CULTURA (7 Membr~s)
Tltula.res
b..!enezes Pimentel (Pres.)

i

PartJ.aas \'
supJentes
PSD
1. Benedicto Valladarea
WaUredo Gurgel--PSO
2 Slgefredo pacheco
Pessoa de Queiroz
FTB I 1 Vag()
Amaury Stiva llic:enctadot
PTB ·1 'a ' Vago
AntOnio ca.rlos
UDN /' 1. Adolpho Franco
Pedro Calazans (Vtce-Pre.s) UOH
2 MUt-oD Oa.m~
~lem de Sá
UPN
3 ArnOD d.o Melo
Secret:.\rla: Óftclal Legislativo. PL-'l· Veta de .'\1va:en~a M'Hra .. '
Reunlé!.·a.: Quarta-feiras às 15,00 horas.

Suplentes
1 Lobã.o da SilVeira

2 JOSé FeUclano

1. Hertbatdo Vteira
1, João Agnpmo
2. Posaphat MarInho

~~~;g~: ~~:~!1r!::g~;a~~rió ~~!. Sarab Abra·Mo.
RELAÇÕES EXTERIORES (11 Membro~)',
?arttOos
sup:ente.a
PSD
Benedicto Va.iladares
1. Menezes Ptrnente!
P;;D

F1Unto MulIer

Jettenoan

da AguIar

PISO

(Pred.)

PSD
Aarão Steinbruch
.Pessoa de Queiroz {vtce-PrcsJ P'l'B
p·rn
\Tt v"ldo Uma
p'rB
Oscar pz..ssos
ODN

AntOUlo CarlOS

UDN
UDNUDN

JOsé CândIdo

Padre Galazal1S
ArnoD de Melo

2. Ruy Oarnetro
3 José GlUomard

4. Vtctorino Freire
1. Argem1ro de Ftguelredo
2 AntÕl0 JU.sJl.
! Vago
1. Danlel Kl'teger
2. Eurico Rez.endl!
3. João AgrlpiOO
4: Alem de Sá

Secretà!'lO: Oficial LegtslatlvQ, PL~6. J. S·

liteuU1Ões.

~.

Qutnta6~relras

a.s

Castejon Bra.nco.

15,00 boras.

SAÚDE (5 Membros)
Pa..i.'t!dos

Suplentas

Pedro' Ludovtco
P~D \ 1 Eugênio Barros
S1gefredo -paCbeco
?SD
2 Waufredo Ounze1
OlxwSuit ROI3ado Ivtce-Pres I P'fB
-1 Antôruo Jucá Lopes da Cost.a. (Pres.idente) UDN
1 [)ina:-te MnrlZ
Miguel Couto
PõP
1 Raul Gluberti
S~'·'·::'>.1·!f'>; AuxiU:;1r LpZ'sI2t1\'O PL-l0 Eduardo Rui Ba.rbo."3-.
Relini. f~. QUi.nta.s· telr. ~ 15,00 b.Or!'.8.

•

\

";Q;;;l;;.lil;;,'t;,;;a;;.-f;,;e,;;ir,;;a=1,;;9;,.,.._ _ _ _ _ _ _..;;D;,..I;,;Á;,;R",:IO;.,,,:D=O;,.,..C;.O;,,;N,;,G=R"..;;;ES,;;,S,;:;O,:;",,;,;N;,,;A,;;C;;IO;,..N;.;.A,;;L;,,;=~(;;S;,:;_".~ça;,,;·o;,.,;I::.I)=====~~Ma.rço

nhor Senador Sigefredo pacheco. rr era 1 158w63 . do Sr. Senudor An+(ta'
1 aprovado em .lfi de
dezembro Ce U1P Jucá.r a.provado em 10 de jezezn...

SECURANÇA NACIONAL (7 Membros)
Titulares

Suplentes
1. Ruy 'Carneiro
2. ALtíllo Fontana
1. D1x-Huit"Rosa"do

PartIdos

11963.

>

PSD

sé Glllomard
~tormo Prell'e
cal' PaSSOS .

PtiD

PTB
PTB

~

(Vice~res.)

neu Boanhausen

Neto

)

P,-.;D
getl'edo Paclleco
Ivestl'e Perleles r Pres )
?l'B
!lS~Maculan IllcenCiado)
PfB
ltômo Carlos
- UDN
letre

CaJazans

UDN

-- .

p.:jL)

~,.erra
Nete
P'1 ts
,110 de Matos
PIa
ineu B;lrlIhau-sen (Vice-Pres) uiJ~

PI'O:rogada e.1n Virtude tio ."1 ,:q~'f'.
rmlenU; n'"' 1 15l:j-i:iJ du ::)1. ::)cn,1.!vl
M1Jtl>n' campo" a;.rulld(lu na ~",."d(,
de 10 de dezemnro de 1963
Membro.".

8.~umpç'ão

9.

-

-Jost' Ennll'lO

MIlton

Para Revisão do Projeto que

WIlson Gonçalves - PSD,
define e regula a. PROTE- 1 Artflur Vlrglllo - PTB. ~
CAO AO DIREITO DO AU.
~~~~pu:o F~e~C - !T~U1<
a o(VlcePre€:den~e)
.
' .
TOR '
_
( Eul'lcO Rezende
-

I·

Marll1l-:o I" Josaphat
Secretar.Io:
01iCla!

.

SJleJ;enC1a,
LeglSI<tt.VO,

:~~~~~ aprovado em 2u de la!h~.r() PL~I:i, J. a, ca~ Branco,

~i'Urrogada ate 15 de aezembrv

em vu·ttlcte ao H.eqt.m;mU)D({) L",;1l~
lenJ 19J-62. ap:ovddo em .12 "je 'Clelô::S

-

LamIJ02

~IllOro uc !902

cornp1f~taC1a
em 4 de ja.Ee!:"o ae
~63, com a deslgnaçao aos SeüO\Jles
nadO!'eS
Vasconcelos I'ones
e

1

I

.'

.

p,sa

;\ljerbaJ Jurema _ POSU
Laf'l".lf.' V:e.l'a OU.\, I.:::l.U6"'-I::'J du
pedI eputdd0

.!\f!1UI(j\.J

"\l!

.irad{'

Cel (H-Ira

Ev:alao PlOtu _

pR

,

-

-- -

-

_

I"' l"S,
P;:,r'.

PLJL
,\,j"I'~.

-

See'ecano
Aux:l,.r
Le~ ..-'".JVO CO:\IIS~i1ES .ESP~(,L\lS
PL-1U A,exaMr" Ma'qu", de ",ou_1
"A () .e..,
~'Q'rl 1)')'- 'I~
querque Nlelw.
~~\ n.
1,:' ~
1 iteunlOes ,,"s tell·a..
,
PPOJFTOS
IW
E\'\F
~
as 16 OJ1,~
"......:J, ~t'" ,í.~~ I" :_. . . .

r"

I'"

i)

fL·tS A ( OI,S1
Projeto

de

r It

ld( /.0

Emenda à

COl1s ...

tltwçào n~ 4 61
TRANSPOR I ES
MARi 11-1 !QUE UI,·P", S"",W VE''''''''.>l.
MOS E FERROVIAR!CS
ros noto. tUAtiIS'f[{AI'Ut-;,
I

I

'I,en:.1

E~cJla em 27 de J.lnnL de t~61.
t'l'o,'rogana:

I Ermll'lO,
aprovartc na
novembro de .i963

Se.:XiaL ae H

~t"

.:. ate 16 ae d~zell1oro de '9132 01"'0
ReqUt'rltllt'oru fiO!}'ol ap em 14 '::Je

_
~
'ueSotgnada em 13 de noven1t)l'O ,"1'1" dezpmorc de 19tH.
amLltlClo t...evl..
Vl~Ha, aprovado na sessão de 2 de 196::1
1
..
t'T'ur"l'o"uQa 4"é 15 ae _r1ezemb"o õe agoat-O de lS6:i,
j
..... ate 1;:1 ele de:lf'nnro de J!jlj3 ')1>'0
964 em "'Vll"luae do H.eql1erl.menLc nu- ,
~
~rurrog~da ::lté ]5 0<' dezemol\l \1€ HeqlH';lIDeIJ!-o ;i96:::: aPI em 11 oe
, 1 lQH,iJ' dO S
S nado' Mf.'peDesIgnada em 8 de agosto de :%3. 1964, em VlrLU'1P Ou nf'q'IP' rmvc zemol'o de 196~
leIO
!./
- ~
,r
e
_1 (
o
.
"
n) 1 162 ti3 du SI
Senddvl Jlhll
es !?tmentel ap,ovado em 1" le (te~
.. l'orrogada em Vlllude do ~equ<!I:~1 Leite
provad e
10 de deI.
~ ate I;) de dezembrc de 19f14 _'piO
,;mOfO ue 1963,
mento 01,) 1.161, de 19li3 do Ser.nol de 196~
o:n
em.) c I Hequellmelltc I l~a,ljJ apr em It. ~e
...\1em:.ln.ls '7) _ Partido.s
Sen~dor AttiUo.
Ponta,na_ apr!!..va.:lO'
jof'/f'nl'Jl'U pe 1963
em 10 de dezembro de 19.63 .•~
Membros '51 - P3.rt,jo~
t\Jlllp!etada em ~9 de outU;J:, .te
GIlberto Mar1Dho
PSD,
Membros (5) - Partidos
Attil:o Fonwna - pSlJ
196::- 15 de maIo ue 1963 e :la '1t' <l,ll.U
Menezes Ihmentel
PSD.
S!getn'ckJ Pacheco - PoSD,
(tE l::l{j~
HenlJfdd-ú Viell'u
UuN.
Attilio .Fontana
Pre.5Idente
JOSe EJ'mu'io - f'TB
MIJ.wn Campu-s _ UDN.
PSD,
to
Irineu Bornhau:;eo _ UD:oJ,
1-vlf'mbros 1161 - Pal't,ldos
VasconcejÓs forres _ P'IB.
José . ~elIciano
(Vice-Pr.)
JülJo lJeJte.·- PR.
JeJter~un de .'\!:';uJar _. P::ilJ.EdmundO Le1I _ ?TB
PSD,
Secretário;
.-\uxlliar
LRll"'.:;1·1nvf"
LUútld a::l ::3dVel1'a 2a de 4Jr:j de
. de Carva I oh
Jose Ermirto
- Relator
PL-IO••"''Je.vandre
,u. de A
.
AlOYSIO
- 'PL.
Ado!pho
Frenco
_ UDN.- p'rB.
- .~
.v~
,VIO:UO
19í1;;I·_ pi;:lu
Aurélio Vianna _ PSD,
RllV lJarnf'll'O PtiO
Secretária:
OflClaJ
Ugislat.iv<l,
Benedicto v<J,lladaret' - PSD
G) Para o E,studo da situacii.o, Vi,'".'iutl l.i-unçaJves '2:i tie '''O~,J de
l) Para estudar a situacão da PL~3. Julie:ta RibeIro dOf; samoL
do /CENTRO fÉCNICO · ' I%3' - PSlJ
,
DEj_ uan,e! Kr:f'~f!l' - UUN
CASA DA MOEDA
D)
Para
estudo
das
causas
que
AERONAUTlCA E DII ESCO·
Lopes
C,·,ta ," tle Ju'úb'c "O
Criada em virtudE' do Requerlmen·
dificultam a· PRODUC.AO
LA I DE ENGENHARIA DE ·962· - UIJN
o ,nl) 001-6:1 du Sr Senado!' Jeftf'l""'A' 'riCA DE S
i Ml,ton C~mp{).s !v:ce-Pre.sldCL.e)
on Oe AgUla!", aprovadO em H 1e
AGRO PECUARIA e suas re-. AERO_.. v .
.J Hrn",.d .. V e, •• - UIJN
õ1ôSto de 1963 DeSIgnada em 2~ ..le
percussões' negativas na ex. SÉ DOi) CAMPOS
......... I R!1' PaJmf'1!'a - UUN
,gosto de 1963
Sliv.e,str€ .J(>rwJes ,23 Oe a:l',tf -:ê
Prorrogada até 14 de março cte 1964
"I='-~tção
Crm.aa em v11'tude ón tiequt'fHmn· 19H:i
90 ctlas I em virtude do Requerlmen,
,
•
I;Q 0'/ 768-63, do SI
Senar}f)' r-'a,'l"e
Ht'71'I'!'!l ~et{) ·n de <10nJ de 19~...'j)
o número 1 160-63, do Sr, SemH10I
Criad~ em vi!tude do Requer.nlPn_ Calazans, aprov!l<1 ... na se,~s;'io if' 1~'
. r'TH
eHerson de Aguiar aprovado em 1{) to nl'_ tl69~63 do Sr Senador José de noveml)ro de ,953
_"r(ln~<. Celso - Pl'B
ErmirlO, aprovado na sessão de 2(1 de
.
'-'1'8
le dezembro de 1963.
a.gô.."ito de 1963.
Deslgnaaa 'em 13 de novemor.J ele
Noguell'll. rir.' Ua!l1A
r
1963
B . . rro<: Ca'v,l!ho
PT~
MembrOS (71 - pª,rt1dos
DeSignada em 22 de agOsto de :!:9~3
,
.
.
.'
'ov',·o
de
C"~'""'lh'
P
• )
.. ~
"'" va ."
I
!"e':;hle~h,eP l'o:-roga,d a por 1 ano,,., em 'Illh~!~e
Jeffer.>;nn ri", Aguia.r (Pl'eslde.lte
ProlTog:ada até 15 de dezemfll'c r'le _ PL
1
q
do Requenmento n 1.19í~63 do t'f'- 19G4 em .virt,ude do RequerImento
ivlrm de Sá __ PL.
"SD.
.f,

'

UDN,

JU'Uf'2 J arura _

IP ({\ 'nt-el

N~'~'H', aI,

•.l,r'nj,oll

HelIol Uu}"

1>1'3

SoBRE AS EMPRESAS PRI- -' CrladU ...Ir. ;TlhUdt" eto H-eqqi'['
VADAS
t.o nl' 1;;1:-oJ. da Sr -~enB{~ur .Jü;:.e

CrJad~ em vu'tude do .~equel'lmt"nto no.! -f'31-63, do SI' SenadO!" Guuv~e.

U iJl\..

-

capanema IPresldenlf:'l -

Uo'.ue, df'

-

-

VJdnnll

·Gtl.~tat·o

I

.

Agnp .IU

~'\U'-P,IL

PTB

UlJi\
Jullu Le W ,v,cePt ,

da INFLAÇAO E OA POllTl-CA TRIBUTÁRIA E CAI\ JIALI
_

xecutwo re ..

F'ED

Ue~~gnaC1a en'\ ~2 de nOvmbl'O {je l C) Para o E'studo dos efeitos F) Para estudar a situacão dos

I
(!e,

oder

JU~dpiHll Mar1l1ho _.. .::km 1.'ci fr.:ta ,
DeJiWJ ll:l CÓS

,t--'art.ldos

,Rell:lIUr,

Bezerra Neto _

}62

Juâ"

. Melo Braga _ P'fl:S . .
Lope.s da Cosfa - U 11'1)

ODN.

estudo das MensaP
E
.

Wilson GOnçalves - PSD.
LeJte Neto _ PoSU,
Slgetredo Pacheco _ PSD
A:"gemll'O de Figueiredo _ 1:"( B,
Edmundc LeVl _ P·l tl
Atlulpn.ll franco l)lJ~,

I

José l"eJlC.uno _ PcilJ
AttllIO f'ODlana - p.sD
EugenlU Barrl.r~ PSD.·

COMISSõES ESPECIAIS

Cl'H;"Qa em vI:tude do [-lcc;uen.;u\:,.nr.o
48061 dI.) Sr . .sena(J~n
.\1.. t;<Jn

I

lDü;:S

SUtlst.J~uto.::;

Secretnr <.. OfiCial LegISlatIvo PL-8 Aléxandre Phl.e'nder.
ReurHoes, Quartas-te1:as às 16,00 horas.

_

S,legenda.

ferantes à REFORMA AD·
MINISTRATIVA

I

•

MIguel Couto

1. Zacl1rias de

o

gens do

Cl'laOa em vtrtude do RequerJ.nt'n~
to n'" 1i6;)~6:i, dO Sr
Seuad,)r I,.:,é
Ermlfll!" IiPl'Ov a dú na sessâ<.- ae U.. Je
setembro de 1 9 6 3 ·
I
DeSignada em rl9 de setem-)l'U Oe

1. Sllvestre ?éricles

2

H) Para

UDN.

DO PAIS e·estudar os meioSl,m 1.121963.
de possíbilltar a
~lembros (18) Partidas
SWJ industrializacão
Senuaol'es:

(5 Membros)
1.-";;:l1)

I

~osa,phat Marinho -

c3.pa~es

T'lANSPORTES. COMUNICAÇõES E OBRAS PüBLlCAS

lsé Fel!CIl:lllO ,Pres
ma~<;tlão /' Al'cher

I

pTB,

Padre Calazans _

E) Para efetuar o ~Ievantamen-I Crlada. por imctativa' da Cãmare.
to da PRODUÇAO M\NERAL dos Deput.ados aprovada pelO Sellddo

!

Reumões: Quartil-S.-telras às 16,00 horas,

Suplentes
1. Jet(erson tie j'\l!'Ular
2 Fillnt-o Mul1er '.

Ant-ômG Jucá -

pTB . .'

PL-IO, Alexandre MarqueG de AHm·

:)Y<ilP de Carvalho
PL
Dec:etár.. lP AUxl113r Legislati-;o, PL-9, J, Ney Passes Dantoe,

Tltulal'es'

-

.\ querque Mello.
Reuniões: 2~s e '4~fi terras às 14
I horas.
'
.

1, Victorino Freire
.
2 Benedicto Valladal es
1. Edmundo Levi
2. AntônIO, Jucá
1. Dinarte Mariz
2, Lopes - Costa
1. Me mde Sã.

PcilJ

.M.elllbros ~5) _ Partid~
Josê Feliciano - PSD.
Ruy Ca,rneiro - PSD.

Lopes da Costa - UDN.
Aurélio Vlanna' IRelaton - PS,Ü.
Secretârlo:
Auxillar
Legisla ',!vo.

Suplente:!

Pal'fldoS

IVlCe~Pres

bl'o de 1963.

PartlQ-os

José Ermh'io ,pl'esIdente) _

SERViÇO PüBLlCQ CIVIL (7 Membros)
Tltulares

Memhros \5} -

PSD

liUN
reajas de !tssumpçâo (Pres.) OlJN
ui Gmoerti
PSP

~te

I,

-

José Feliciallo - PSD.
Slgefredo Pacheco
\ VicePr,

2. vago
L Adolpho FrancO
2. Eu::ico Rezende
L l\1!g}.lel Couto
Sec!'etárJo;- .OfiClal Legislatjvo, PL-8. Alexandre Piaender.
R.euníóps: Quintas-feiras às 17,00 horas.

\'estre Pel"lcles

''i:

_d~~:964 . 58!,
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J)

Projeto

q"

(Seção 11)

Março de 1964

I

Emenda à Cotls-'L) Projeto de Emenda à Cons-! - a.té 15 de dezembro de 1964, pí'lO i
, ,09'6
Req. 1.143-63, apl'ovact·o em :0 lle
I tlÍlllçao
J).
I
1
dezembrc de 1963.
. ,I

tj~(Hção fl9 7; 61
(,~lJE UI~Po~ SüllRE AS :\lATE-

-QUE MODIFICA O REGIrtiE DE
~ompletacta ~111 29 (d,e Ou~UI)~o
Hl i l:; UJl CO.\H'ETb'\CIA t"RnA- UlSCltt\II'SA('AO
Ili\S llENDASll 1962 23 d~ abnl de 1963 e 22 r:!e
'J'H.i 1.10 :-.f.;;\i,\lJO. (Nt;LCl,.:.'tIJU~1
;
' .
lho de 1963,
.
_ O.' "'O"',~ • •"'0".""-'0
Ele~La em 20 de n01iembrO de 1961.
M
1\ 'o'
- H l'",-..
.-""., ..... .!'~
t
,
•
em b'J OIS - P ai'td
I os:
IJO', l'Hf.,F".a. UE t\11S~.\O
Prorrogada:
.
l'UHlill iL'
PEt:.;\l.\~E~TE
E
Jefferson de Agmar - PbO.
úP,~h\ ,\~: l) f~ ..ifr'nELEl"UU.:..."- até lô de dezemqTo de 1962 p.t'lo
WUSOll Gon Çalves ~"3 de a "a
'1'0 !~ UOJ1.l:'UU.',\:'l"O I.': () UB.'\.- Requ~rUllel!to 60;):-~1 ap-.'\.\i".Qt) e'll H J o' I _ PSD.
...
p,
T.'blc .... TO UE 1(lo.L\ÇOl<-S 01- de de-:Lcmuyo de 19tH;
~,1Siu Carneiro _ PSD
PJ.O.\ll', nLf\.~ ('0.\1 P.\l':;ES ES-j __ - a,te 1., de o.et.enl..;ro de 1303 o~o
L
d
tn
.: _ 'PSD
TJ,-A:\'(iURO!Sl
'p..equerhnento 782~62 p-ptO~'::-do e'U 12
a
1 Vell~\
! ~
.
J ae de6embro de 1962:
C?,U1àO M~nC1111 \29 de .Jutu)~O
Ele.ta em 4 À'" ,Qtdubr ode 1961.
a.te 15 de dezem!JrO de 1964, '~Io l~titl - P::;D. -"

1)1-1

I

IRequcl'.ment.o
_

I'

I .o6ã.o

----

~

'

Menezes Pimentel Miltun

Ge UDN

JU~:

~rJC()

j

I

I
1

Re,~en~e

'Q

I:.! ..., de

~,UN.

abri

Id

Pr

~ UDN
Dan:el Kr1eger _

de

PSD.

UDN . .

\_3 de aJJ.rl.
d
PTB
e.5! ~e~\e .
NO.,ue,lla... àa ~."tr.a - P'TB.
831':'05 Gllf\':{,ho PTB
AlOYSio de carvalho, - PL.
L1I!0 de. Mat·Q.S .-: prN ..
Joo.o Agnpmo' Cla de a\)~l ó,e t~6

1 63

I ij . I.... - .

de

-~

.. -, Re.<Ho: Sll.estJe PeflCles

Il?ti~I

.

Campo.::.

Henbaldo Vielra Vice-f'res1den::.r.

tJDN.

PrurrlJ~üaa;
,
1 141~6:i .a:pl'QValO em
Milton campos - ODN..
r
- ate l!l d€ dezembJ'o~de 19ô2 pele!l(.t de d.ezembro de 1963
H.erIbflJdclu cl]lelra - L10,N.
Q) Projeto de En1.enda ,à COIi
I Requa.meBtu
,jV7-6r, apr. ern ,14 '.1e·
~\'lenlbros 116) _ partidos
Lopes a
osta, - UIJN
l.i,-'.!·-'JllIJlu de 1961:
Jeffer::;oD de AgUlar 123 de f\brU
Joao AgrIpmo !23 de, ubril de t96S) 1
ti~lIição tfI'? 3/62
- ate lo cte dCGemtro de 19d~ Of',10 de 19{)3) _ PSD,
- ODN
Req 1 1~9-fj3, at)f
em
!O de u~Z;em~
.'lenezes
Pllneotel
_
pUD,
Eurico
Rezende
123
de
n,!,)':'ll
de
'iAUTOIUZA O 'rlUHUNAL Sl'P
t
" o . ; J
RIOn ELE1TOlt.\L i\ FIXAR fi
bru (ie i963
FilInto MulJer _ PSll
196~) - UBN,
T:\ PARA A RE.<\l..1ZAt;AO (
Completada elll 21) de outuoro Qe
OUldo Mondin 129 de outul>rQ de
Silvestre pcnCle,S 123 de aon\ Cle
l'UUnSCl'fO
PIU;:VISTO
~
1962 e ::!4 de aboli de 1962.
1962) _ PSD
,19631 - PTB.
EOESO." GO~~T(Tll('lúNAL
Ml!mol'os 'ltil _ Pttrtlõos
R.uy Carnell'O 123 ,de abril de UHS3
NogUeira da Gi1.IDa - I?TB.
4 - 4-'-\'rO ADICIO:"ol,,\LI.
Meneze... ~.melHel _ P::5U.
- PSD.
Barros Carvalho - PTB,
\i\'d~lJll Gonçalves t23 tte aoril de
Damel Krle"'er fRelat.Q.r) -'001'1.
AlOySIo d.e CarValho - PL.
EleIta em 10 de jUlhO de 19tiZ.
l!.ltiJr _ pre.';iaente _ PSD.
EUfICO aez~ncte (23 de aorU dl'
MlfueJ cour.o - PSP.
1 aeJ proro;açâo:
Looao da ::;uvelra _ PSD,
Il963J - UDN, '
! Ca tete Pll111elro 123 de abri
Ruy Carneiro ,2J de aQnl de 19t13J
Milton Campos ODN.
11963 ) - PTN,
a~ 15 de d~ze:nbro. de 1963 pe
_ PSD
Eienbaldo Vie1.fa _ UDN,
- - . Requeumento 1a'l-6~ s;plovado t'm
RUl Paimelra
-UDN
.
• C
! de dezembro de HHi2.
'llJ~~~ld~ .~~dm f" de o~tuoro de
Amaury Sllva _ 23 'de abril de' O) PrOjeto de E~enda '!- ons-! _ até 15 de dezembro de 1964 pc
EUriCO 3,e..:e-nde 123 de abnt Ue 1963; _ f>TB
.
tituição t1 9 1/62
I Reqllel"lmem-Q 1 14{i, aprovado f!nl
Bano Carvalho
P'I'B
' d e del!.emoro de 1903
1!)03, - uDN
~'" s.
-, ,,- - .
(OBR1GA'J'OlUED.1.UI!: OI!: ÇO~CURCompletada em 23 de atr.il
DanléJ Kt leger - UDN
A. ,=,em,' 110 ~de I;i I,:,~lelredo. - PTB.
80
PAI:A
JN\'t;Sl'UJUUA
EJU 1196::1,
Milton campos
IVlce Pre1'1ctent.e)
Be~ef!a Neto 12,{ de aorU de le63
CARGO INiCIAL DE C,.'\RllElItA
Membro." _ Partid:os
- UDN
- pTB.
I E PROIBH';.\O UI; I»OJIMçõES
HciLU,udt. Vieira _ ODN.
A~OY61o de Carvalho - PJ..
INl.'I.;.Ul,NASI.
Jefferson de Agmar - PS, Lopes'd3 Costa _ UDN.
Lmo de Matos - PN.
Wílson Gonçalves t23 de a:orlJ.
Silvestre Pencles " .... ,., _ P'l'B
Eleita em lQ de mato de 1962.
i963) - PSV.
Vmildo Lima - PTB
ProrrGgtlda:
Ruy Cal'neu'o - PSD
Amaury SU\'a \24 de aoril (le ~9ij3) M) Projeto de Emenda à Cons- até lo de dezemi)"o de Hl62. rlelo
Lobáo da Silveira - PSD
pTH
tituicão nC? 10'61
,Req 'i85~62 apl'Ovad;t- em l2 df ~h:~
,Menezes Pimentel - P~D,
Vaga. do Senndor pmt.o Fel'nma
..
I
\
zembro ae 1962.
\) ,
Lelte Neto 123 de .abril 'de 1963)
(2.~ de aíJl'U de 19631 .-o; Rela.~-oI - 1 tAPLlVi\ÇAO DAS COTAS DE I1U_ até 15 de dezembro de 1963 oe!ç PSD
p 1B
POSTOS. DE~Tl!'11ADAS AOS MO· Req l.144-tl;$.; apru,'udo em lU dI:' de.
Milton Campos - UDN
AlOySIO de Carvalho - P't.I.
NICIPtOS~.
zembro de HI63 ,
Hel'lbaldo VtelrQ - ODN
Lino de Matos - PTN, ~
Eleita em 28 de dezembro de l~.
João Agripino ,23 de abrl1 de .961
Pl'orugada:
completaOJ em 23 de aOril de .. 963,
_ UDN,
Memot'l.Js - !;ll1.rLldl.llS
t Eurico Rezende
(23 de aorU (
K) Projeto de Emenda à Cons- ate 15 de dezembrc de 19G3 pelo
Je:Uersou de AgUiar - P:$l.).
J 1963) UON.
t-t ;: nO 8 61
Req 183·63 aprovad{J em 12 de Ele~
Witson u-unçaJVF \23 de aonl de
Daniel Krteger - UDN,
I UIÇetO
. I
Izembro ete 1962.
1963) _ PSU
Súvestl"e Péricle.'l 12. de abr-il e
tSôRH.E I~XO:\EUA,,'I\O~ POR PRO-,
_ até 15 de dezembro de 1964 p~Jo
Huy uarneu:o - PS.
1063) - I?TB.
Menezes [>imemel - ~SD.
Nogueira da Gama - PTB.
POS'I';'\ U() ::iili.!'rI.:\OO DE uHfl;th, Req 1 142-63 aprovado em la de ou..
DE 1\llS~AO UIPLUJlAfit..;A DE I tubr'o de 1963.
M1lton Campos - Ul)N.
Ba.rros Carvalho - PTB,
C:\,ltATEU. PE!t~l.'\:\EN'fEI.
.
Hertbaldo VIeira - UUN,'
1 Mero de Sli - Pr..,
Completada em 30 de março de
EUnco
Re~ende 123 de abril de
Aarão Ste:nbruch _ MTR.
EleHa em 5 de outubro de 1D61.
19""
d
,
u.. , ')9
'" de ou t U b 1"0 d e 19"2
u I) "
~
8 1953,
_ ·
UDN.
,
~-Pronu"ada'
fl.bril de 1963
_ ate "1" de dezembro' de 1962, oelc
.
MembNs r16) _ partidos
João Agrlpmo '23 de abrU de l~631 R) Projeto de Emenda à Con~
Requ~,-lmeu-to wa~6L apruvado em H
JeUerson de AgUiar - PSD.
- V'lC:e~Ptesic1ente - UDN.
tituicã no:? 5 '62
de l;:melrQ de UJ61:
Wilson GunçaJvf..5 (23 de !lorll de
DamoJ KJ"u:1er - UD:N,
.. o
I
- at.e li) de JaneIro de" 1963, oel0 1963) - PSD.
Stl\'estre Péncies t23 de abril de! rDtSPoE 8õBRE A ES''l'REGA AO
R~quenmen-to HB ''';~ aprovado em J2
1963) _ PTB.
1\ll)NIUlP10S Ol~ 30% OA AI:Jtt
ele de~moru de 1962,
Ruy CarneIrO - PSD.
Ct:\.OAÇAO nos eS'l'AOOS QVhl\
- at·e ltl de ae.-:eml)ro de 1964. delo
_LObfio ela. Suvell'a - PSD.
Nogueirà na Gama _ PTB.
00 EXCEDER 1\5 H.ENlJAS :,:',l
Requcnmento 1 140-63 liDrtlvado:..··=lJlo
Gmdo Mondm ,29 de outUN"C de
Barros C:~n,l{ho _ ?TE.
NIGtPAlS).
10 de aeZembro de UJ63
1962J - PSD.
AloySkJ de Carvaiho _' PL.
Eleita
em 13 de setembro de lni2,
Completáda em ;1U de março de
Mílton Call'lpos _ UDN.
Auré!io
VI'ltlD.1 ':J3 de abrjj de
ProlTOg'ada:
19G2, 29 de uutubro de 196i 2:1 de
Henb8Jdo Vieira - UUN.
1963) - -ie.J...to! - PSB.
abril de 1963
LOpes da Ço.<;ta - UDN.
_ a tê lá de dezembro de 1953 pele
João Agnplno I~;j de abrIl de 19'63)
MemorO€ 116) _ PartIdos
ReQueruuentu n'" 1 Uí·ô:i apruvaó
à
Cons·
P)
Projeto
de
Emenda
- VDl<.
Mel'ezes pImentel - ~"D
em 12 de dezembro de 1962;
tituição n 9 2/62
_ ate li) de dezen'Íol'(" de 1964 oele
Ruy (Jarnetro ':fJ de at>,U de 19'13)
EUrICO Re'zende r23 de abril de
- Presidente - P8D,
-HJ63, - UDN.
(INS'l'l'l'UJ NOVA OISCR1M'INAÇAO RequerImento l 141-6 ;japruvado elJ
j; de dezembrç de 1963,
.
Lob:)o da SUvelra - PSD.
Silvestre Peflcles (23 de a.bril de
OE REND.\S 1:'1\1 l"A\'OH. OOS
Jeffersun de ~.!lta,r 123 de 'lbrll de 19631' _ flTB.'
Cowpletdn em ~3 ele abrU de 1963,
J.\1VNlcn>IOS1,
Memor06 ~ partldOê
1933f - PSLJ
:.Ngtielr~ Qa Gama PT&.
Guido Mundin 129 de oütu'Ol'O ue
Eleltá em 23 de mato de 1962.
Jetrersofl de AgUHu - PSD.
Barros CarvaltQ - fiTa.
1962. _ PSD,
prorrogaçao:
ftUf Carnero - PSD
Josapbat ~1arulho 123 de aorU de
Da me. Krleger _ ODN,
- ate 15 de dezembl'o fie, 19tJ3 pejo
UJbáo 1::ta Slvera - pSD,
_~
E'...rrlC;)
Rezende 123 de a"briJ de 196310 _ S lej;
Requer\mento 186-6:.!, apruvadu ern 12
Wilson Ooncalve:; \2;j de abrU d
.AloYSIO de - arvalho E'L. /
1963, - PSD.
•
de dezembro de 1962;
l%~f UDN
Llno de Ma s - PTN. ~
LeIte Neto ,23 4 631 - PSD,
Ml1t-ori campos - UDN.
_ ate J5 de dezembro de 1964 .,"10
Henbaldo Vie~t b 1 V1ce- ?re;!~,jem,e)
Menezes Pimentel PresIdente.
Requerimento 1.141)-63 aprovado em
Mílton Oampo.s - (Jl)N,
10· de dezembro de 1963
- UDN.
\
Henba1Qo Vlelra _ UDN.
Lopes da COSta - ODN,
N) Projeto de Emenda à Cons'- Completada em 23 de -al?rU de
Josaphat M~lUh{) 1:.13. 63)
Vaga. do Senador Pinto Fe....(!lra
1963,
Q 11/61
tituição
n
Vlce·PTestdence - ODN
<23 de abrll de 1962 Relat.or Membros
_
partJd~
Da
nle,
_
Krleger
_
OLJN,
PTB
,.
ICRli\Çi\O DE NOVOS
Jefferson de A~üar - PSD.
Vaga do Senhol pmto Ferreira.
Bezerra Net.o (23 de abr:i1 de 1983)
l\IUN1()íPIOS)
Wilson Gonçalvas .23 ae ,a.l):-11 de
Eurico Rezende--L-23 4 63J - UDN
- PTS
126 4 63) _ PTa
1963. - PSD,
Z)cit'a em 28 de, marçO de 1961.
Amaury Silva (23 ót abril de 1963)
Ru)' Carneiro _ PSD
Prorrogação:
No~ueira d~ Gams PTB.
_ PTS,
Barros Carvlliho _ P'l'B,
- até 15 de dezembro rte 1963 op.lo
Lobâ~ ds SHveml - PSD
Vivaldo Lima _ PTB
LeH-t Neto 123 de abl'll de 19;)3)
Req 194 62 aprovado em 12 ::lI \t.
Mero de Sá - PL
Alo,~o de Carvalho PL.
Miguel Couto t23.4 63). pgp,
zembro de 1962.
- PSD.
Uno de Ma w.s - PTN,

'
lI
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Projeto de Eme'nda à Cons~
tituiçào

6 62_

!lI?

:;:HEX'f,\ Pr\HI\ QUA'fRO '0 Nv11.mo 1)1<: ltH'RESEI\'1 ;\:'\1'1 E~
t08 ESTADOS I!: 00 lHSTB,I'fU
'EDERAI.. ~o SE:\.\l!Ol.

Membros- _

DE l)HOI'IUEDAD~)
aprovac:o em 12 l:l 62.
, a~e 15 l~ 64 pelu Req!.lerunent-o
De.'>g,,,Q,,, em 23 4 63
18-63 a:pr.Q~~ado em 16 l::! 63.
!. prol"l'og,a.oa·.
omp1eLaaa em 2'd 4 63.
ate 16 12 64 pelo Requerimenw
Memoros - PartlQOs
1.151-1)3 aplUVaao em 10 1:1 63,
(D{H.I~ITO

'o:l,

Melnl.)l'O~

.

eHel'w~ de
~ Iy C~lTie!ro

AgUJar - PSD
_ PSD
{.>o.!o du S!.lveJra _ Re.a.tor

leneZB,s Punelllel

(23 4 63)
_

PSD

campc.ls -ODN

lel"lb-uldo VtE'lt'<:l _

í23 4 63)

COMISSõES

INQU~;RITO
CRIAUAS DE' L\CõROO CO:\l O
ART 53 IM t..:'ONS'J'I'rUH.,;:\O li:
O ~\Rl', 14!J, i\J.. t~EA A, 00 HEGIMENTO l~TEH.NO.

1")

UDN

Oamel Kr1eger _ UDN
A10YS10 de Ca.rvalho - PL.
Josaphat Marinho - Se mLegenda

PTB

Bezerra 1\'e'o PTB
,.. .
VL.~-J
de Senador Pln:o Per·
reira _ PTB
Si1ves~re perieles _
PTB
Z) Projeto de Emenda à ConsArtur Vlrgil!O - PTN
tituição· nO 6/63
Eul'){'o Reí'f'twe !23 <l 6JI _ UpN
MIlton Campos - Relator _ UD~ .
ilNELEG:IHll.lUADE}
João AgTlPll1u - UDN
Josnphar Mannho -, Sem Legenda
Designa·da eIA 2 10,63
A!OYSlO de Carv:i.Jho - Pt..
Prorrogado até 15 1264 oeto 1....
queri~entt.l numero 1,156-63, apl'u\o'a.

-

P:·esiaente· _ PTB
d: l Gama _ P"l'B CHna,ho _ PTB
PR

W) Projeto de Emen,la à Constituição n~ 3/63

Proieto de Emenda à Cons-

tituição nO 7/62
!IDISPOt; $óBl-lf: A Alnn;o.;ISTRA~"()GJ\ A 1·::'.H~~l}A eONSTITlJ-r' ÇAO DO lJlSTttl'l'O FEDERAL E
LUATERIA
DA
VOMPETEN<;'A
:ION.-\l 1'01" 4, QVE I~ST(TtJl1J O

UEI

iSTEMA
f'tl.Hl.AMENl AI{
PRIV i\TIV i\ DO SE;'\;,-\DOI.
li
"OVlmNO E o I\R'I~ 61 Ol\ i.'ONS·
DeSIgnada em 2 5 63
'ITtUÇ.'\O FEUEHAL, DE 18 DE
prorrugaaa ate 15 1:.! 64 pelo Re;ETEMBRO DF. H!46) ,
querlmt>ntc l 152-ü:~ aprovado em 10
leiLu em Ô 12 62
de dezembro de 1!J63

j

t'orrogada: .
até lb 12 63 Delo R.equerimento
,ti:d aprovadt., em !2 l2 6:.!,
ate 1fi l~ IH pelo aequ&r,mentol
1.9-63 aprova<ia em 10 12 6:1,
omp:et,.ada I.';m 23 4 63.
Mcmt>ro.':i _ Partidos

Membros - PartidoS
Jefferson 'de Agujar _ PSD
Ruy Carneu'Q _ PSO
Lojno da SUveua _ PSD
Wllson GuncaJve3 _ PSD
MenezeS PImentel _ ElSD
Lelt,e Neto - PSD
Amaury 811va -

~flerson

de AgUIar - PSp
PSD
edro Ludo~'ICO - PSD
lUsQn Gonça.lves
~:J.3 4 13'3)
)
e:1edlto Vaiiadares - PSD
enezeE Pimentel - PRD
;jrun Campos - UDN
eJ'l~a,au V,elra aI!'~
n

uy Carnelro -

'"
_

~

PTB

Bezerra Nero _ PTa
Vaf:.'a do Senador Pinto Ferreira

?TE

!

óe-ro--

crON

Afonso Arln \)s _ UON
Jos.aphat Marinho _ Sem Legenda
Ra uI GJuberti - PSP
José Le1t.e ?R

2-1 Projeto de
Emenda
ConstituiQão n~ 7/63

I

àj

('l'RANSFF.Rt.:-.1ClA P,\RA A nESERVi\ 00 MIUTA~{ Dl' Al'H'A
QUE SE CANDID,\TAR A (.lARGO
E~uardQ AsELETIVO}.

oa..

,.. vaga dn Senador
smUJ _ PT'H
Designada em 2 lf) 63
ELU'ico Re ... rnde _ prp 1~:lte _
Prorrogada !!.te 15 12 84 p'::!~o a,,,Milton Camp<lS UDN
.U'\CO Rezende t~3" 6~1 - ,U.DN
Damei Krleger _ UDN
quer1menr..-o Clúmcto 1 156·ti3, :t.pn1\'Uame: f{l'~e?-eJ"·- lJDN
Alovsio de CBrva.lho _ PL
do em 10 12 63
)ão AgrIpino 23 4 53} UDN li .josa.pha' Ma.rlnho _ Relator
Membros - partIdos
maury Silva !2:l 4 631 - P'fH
Sem Leg'ünda
Jefferson de Aguiar - f'SD
ogueIra da GaI)la _ P'l'B
Ruy Carneiro _ PSD
arrO.<: Carvalho _ PTE
Wilson Gonçalves - PSD
X)
Proj€1o
de
Emenda
à
Consem de S{j - Pt
Jose FeJieia.n ir _ i l 5D
1
auJ GlU\)eft.l - ?$P
tituição' 1)9 4 63
. Walfred'O G'~rgel - ~SD
ArgemlTO de FigueIredo - PTB
(CO~CEDE IMlJNIIlADES AOS
Bezf':oora Ne'o ._ PTa
Projeto de Emenda à Cons-.
VEREADORES)
SiIvestr~' Pér'.cles PT'B
tituiçfto "I? 1 :63
. J Designada em 2Q 5 63
Edmundo Levi - P'l'·B

Prorrogada até 15 12 64 pelo Requeriment,o número 1 153-63. aprova·
do em 10 12 63.
23 4, 63
Membros _ Partldos
15 i2 64 pelo Re ...
Jefferson de Agular _ PSD
ô::l aprovado em 10
Ruy CarneIro - PSD
1963,
Lobão d(1 SBveirp - PSD
wt!s.un Gonçalves - eSD
- Partid-os

OtU~S

E 'IRAHAUIO R.R IN
USTRBS l~Sf\l l.:BnES),

eSlgnadü en1

'o:Togada ote
'Imento 1 1:;(;
dezembro de
Mernl1'o.$

'ffel'sOrl de A>rular ly Carnell'o - ?SD

Jbão ó.ft Stlveira
Gonçalves -

PSD
R.eta' ar

ene'les

?SD/

,ilson

?lfiNltel

cIte 'Neto _

-

1

PTB

UDN
campos aDN
.InRo Agrlplno - ODN
AJQV~lo d(" carvalho PL
Josapnnt Mtninho - Sem Legenda
EurICO Rezende

VIce- P:,esiàente

MIl1{)!'I

Vsga do SenadO! Pmto Feneira

r11B

!"TE!

Stlvest.re Pérlcles - PTB
Adalber:o Sena _ PTB

PSD

naL:rv Siiva _

:zerr" NeLo -

Meneozes P\mente~ - PSD
LeIte Neto - PSD
Amhurv S!Jva - ?TE
Brzerra Neto - PTB
Vaga do Senador Pint.o Ferreira

PSD

1

(23 4 631

Membros - Pu,rUdos
Jefferson de Aguiar - psn
Le!te Net'O (presidente, - PSD
Nel.son Maculan - P'TB
João Agrl~ino fRelaton - ODN'
Josaphat Marinho _ sem Legenda

corrupção no

Depar1arn~n~

to de Correios e Telégrafo •

!

:Agl\J~1I0 OI<; :UULHEHF.S E l\fE-

\

2") .. Para apurar fatos ar-ontados da tribuna do SenRdo
e outros. relacionados cmn
irregularidades graves e

•

' .. Vaga do Senador Eduardo
talão {Vlce-presidentei _ PTB

-

gica Nacional.
Criada pela ReSOlução número tl,
de 1963 aSSinada pelo Senhor ~f',,~on
Maculan e malS 28 Senhore:! Ser,;1'"
dores luprc,<;ent,flda em 30 de tnflh de
fl)63) .
.
Deslgnada em 31, de mglO de Hl63
- Prazo - 120 diaS. até 28 de se ..
tembro de 1S53,
Prorrogada:
_ Por mais 12.0 dias. em virt'lne
da aprovação dt} RequerlIDt"mo nu.
mero 656-63 do Senhor Senaçlol Juão
.!\.griptno. 0$1 se;:.5âo
de se €m ..
bro de 1963 121 hora:n,
_ por mais um ano .em vjrhd{ da
aprovação do Requerlment.o nU:l.' "0
1 173-63, do Senhor Senador Lt .'a
Neto. na sessüo tie 12 de dezemol'o
de 1963

do em 10 12 63
MemtHos _ partidos
Jeff.ersoD óe Aguiar - PSO
Ruy CarneIro - PSD
Wilson Gonçalves - PSD
Jose Felici.!lno - PSD
Waifredo Gurgel - PSD
Argemu'o de f'lguelfedo - PTP
Bezerra Net.o. - ?Ta
Silvestre ?erlcles - PTa
'Edmundo Levj - p'I'B
Eurico Rezende - UDN
Milton Campos _ UDN
AlOYSIO de Carvalho -

Para apurar a aquisiç?i 0,
pelo Govêrno Federal. (105
acêrvos de concessionar,as
de s<'rviços públicos e a
'importação de chapa'3 ela
aço para a Cia Siderur ..

I

o~'uelr:l

-

Miltop Campos -

PSU
.
Amaury Si!va -

N
Hmle( Kneger _ UDN
'unco Rezende _ In 4 631 _ Vi~
P!·e$·~(jente UON
V:l.ga do ~enaàor Pinto F'f':'reha

lem de Sé. PL
(tlio Lpjte 123 4 63\

?artlÓ\J5

te -

UDN

o,saphât Marmho -

arro~

.. . .,.

PARLAMENTAHI~S

Amaury Silv~ PTB
Jef1erson de AgUiar - PSD
Bezerra Neto - P'1'B
Ruy Cal'nel~o - Pl'esldente - PSD
",
Vaga
do Senador HumbertCl
LotJtlu da Sll\'etra - PSD
Neder - P'1'B
WI,sun G~Jnc,l,\'es - PSD
Argemwo d't Figueiredo
PTB
Menezes !?anentel - PSD
Eurico Rezende - UDN
HenLJaldo Vlelra - VlCe-Presiden~

J

Gunçalves

-

Partidos

Jeffersoll d-e Aguiar - PSO
RUy Carneiro - .. PSD
Lobao_d a l:'1il\'elra -- PSlJ
Wilson Gor:caJve.s - PSD
Menezes Pimentel - PSP
Leite Neto _ PSD

í _

4 631

585

tituiç80 119 2,'63

,

. ate 1:' 12 63 oelo ReqlJer~ment.ol

IlltUD

Março de 1964

===~=~~~.::.._-----_

V) Projeto de Emenda à Cons-

rOi'l"og.'lé.a:

VilSOn
.J

.; ~

I

t3~

'lei'a em 13 9

(Sê~;\O ti)

Crlada

pela ReSOlução nlimero 32

{e 1963, asslnad n aelo Senhor JeI ..

rersOll de Aguiar e cna~ 33 Sent\v'~s
Senaêore!<; lapre;;enrada na sessão de
30 de' olltubro de 1963).
Pra7..o _ att'i o fim da sessão leg~s.

.ativa de 1963,
Prorrogação por 90 dias (até 15 de
março de 19641 em virtude do He..
q!lerlmento número 1.163·63 do ~e
EurIco Rezende - UDN
nhor
Senador
Wilson
Gonça!ves
MiltOn CampO$ UDN'
a)rovado na sessão de 10 de dezemAloysio de Carvalho _ PL
bro de 1963/121.30),
Afonso Armos _ UDN
DesIgnação em 6 de dezembro de
JOSl'lphat. Marinho - Sem L~gendn
1963.
JOlio Leite _ PR
Membros, (111 - partidos
de Agu1ar _ PSD
2-2 Projeto de Emenda 'I Jefferson
LeIte Neto - PSD
9
Att11!o
Fontana
- psn
Constitl\:ção ;1 8;63
1
Wilson Gonç,aJves _ Presidente
'(AUTONOlllIA DOS MUNICtI'lOSI PSD
eslgnaào em 22.10 63
Artur VlrgUlo - PTB
Bezerra Neto 18 11 63 _ Vice- pre.
Prorrogada até 15 12 64 pelo R.e~ sidente - PTB
querirnento número 1 151·63, ap:{Jva·
Me!lo Braga _ PTB
do em 10 12 63
João Agripino _ UDN
Membrns - t-'artldos
,
Daniel Krleger trDN
Je!!erson de Aguiar - PSD
1 murf~9 R.~zende 123 4 631 - t!DN
RUy Carneiro - . psn
AurélIO VI1lDna - PSB
Wil.'Kln Gonca.l\'~S - PSD
Secretárto:
Al1xilIBT
f.,N!i~laL1vo.
Joo~ Feliclano _
PSO
P1r9, J Ney Pns.':ioo Dantas,
Bezerra Neto
f'TB
Lobâo da Silvetra ._ PSD

I

. -,

:

ESTADOS UNIDOS DO

SEçAO IC
=
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C.\P]TAJ~

FEDERAL

S'EXTA-n:lRA, :lO DE nURçO DE 19G1

•

SENADO FEDERAL
2~

SESSAO LEGISLATIYA OHDI::\.i.HIA, lH

ATA DA 6~ SESSÃ0 1 EM 19
'RCO DE 1964
MH. ..
•

I

DEI turnos
-

sucesshr~s

.ou .de revezamento e g:-r:da.,

I

despachado

LEGISLATUIU
pelo.

Presidên. jud:cando, sensivelmente,

!t

polHlca

provldencl<1.s.
ela...'.
Ide agrN'sibida.de nas expc,l"t.açbeSj
Oficio n.9 438, de 1'7 de março, do
Sobre a mesa, dOIS outros ~equerl- anuncIadas, pelo Govêmo F'~rte~·aJ.

dá

outras

;)~

..

pnF.SIDf;XCIA DOS SRS, ADAL- Sr, prun' eiro Se"ret"a'rio da Co-,nar"q ffi.'ontsozerel'"dO,ambOs
de urgência, que. dusLl'kus
Desde ha
algum tempo, a,g:..tns in ...
v
de Ianünados de ma1eira d·a
m.ERl'O SENA E GUIDO l\'IONDIN. dos Deputados Comunica. h~ver'
ISão Pau!o, P~U'ant:. e Santa Catarina:
As 14 horas e 30 minutos aquela Casa aprovado emenda do SeSão lidos o.s seguintes:
lvêm preconizando e defend.:mdo :l
achmn-se presentes os Srs Se: nado ao Projeto de Lei que dispõe
Requerl"mentQ n9 42, de 196A proibição da exportação de jucaranil.:J,.
na.dores'
•
sóbre atribuições conferidas às auto·
.... em toros para· o exterior.
.
.
rida.des de policia para fiscalizar e
tê
d
O a.ssuntQ deu motivo a uma reu,A~albert() ,Sena,
conceder ingresso em territ.ório na..
Nos rmos o art, 326. n9 5·0, do niào ha\'ida no Instituto Nl1c.omtl do
VIvaldo Llmo..
Cl·"'
....,.,l a estrange"os,
Regiment.a
tu'- Pl"nho"
ce-rca d e tr"o:> a n os . t ~a quo. I
vu·,:>.
_ ......
flência
para Interno,
o ProJ'et.o requeremqs
de Lei da Câ..
l1a
Ednlundo LeVY.
"tomaram parte repre5entant~s pro_
9
Ca.tte Pinheiro.
Via wester Repetição para confir.. mara n 127, de 1963, que dispõe 5Ô- duturt:s e e~pOl'tadoreB daqu51eR qU'l ...
Lobão da Silveira.
mar entrega -- CTN.
bre a remuneração de profissionais tro Estados 1l1tere.<:.ados na. questão.
],fenezes punentel.
Presidente Senado _ Brasilia
diplomados em Engenharia,' i\l'quite..
Frente aos argumentos exposr,).5 oe_
AnlJÔnio Jucá..
tura e Agronomia,
los. delegado,s do Uleu &stado, o GoDinarte Manz.....
D.f'.
Sala das SEssões, 11 de março de' vêrno-Feder<\l resolveu não pre:.t.~ldr
\Valfredo (J-urg-el.
A 237 de Itecit'e PE NR 315 37 9 1964. _ Vasconcelos Tôrres. _ Jef- a pretend:da proibição.
Ar'f~miro de Figuei~do.
17,30 - 9·3-64.
fersoTl de AgUIar. _ Aurélio Vianna,
Recentl;'mente. porém, a Junta D~Hertbald() Vieira.
Momento Grupos Agitacioni.stas Lider, em exercício, do Bloco Pro·la. liberatlva do Instituto Nacional do
A:o"'sio
de Carvalho.
",' Vi"d a. naciona1 mulher per- m en'o
Indep end en t e. - J oa-o Agri - Pinho.
através dade ResoluçãO
n~ 4G7
"
contururam
lI.. r
~Diário Oficial
3 de j.:;melro'
de
Josaphat ;).~arintjo.
nambucanu. dispost-a preservar reg1.me p:no, L1der dn Minoria.. Wi·l.son 1963), decidiu proibu' a expor~:J.~a':l a
Jefferson de Aguiar.
demJcráti~o transmite Vossa Exce- Gonçalves, Lider do PSD em exerci· p.at'tit. de 1955, além de ~t.abeIer,er
EuricoGiubertí.
~e7.ende.
lência suas apreensões de filha, espô- cio- .
. t ema d e quo t as para a exportaRaul
um S'E
sa
e
mãe.
Saudações
Lie:'a
Democrâç.'
o
no
corrente ano . Em ··ns""üe'n
Aarão Steinb, uch.
~
..,... ""1
Aurélio Vianna.,
tica Feminina. Maria do Carmo
Requerl"nlenlo
n9
43,
de
1964!CiR,.
ne::::t"e exercício. a exportxl.;ào será
Miranda.. Secretária.
Henr:que
JimitadlsÜma. ..;. em 1965, totalmp.JI-e
Bezerra. NetO,
Dias\ 2'11.
Nos têrmos' do art. 326, nQ 5-C, do estancaua.
Antônio
CanOS.
A prOll,nção em aprêço foi Pl\..'Y'.tl.c:·~
"O SR PRESIDÉNTE
Regimento Interno, requeremos '\ir- pelos
t'~ ~
At1"U o Fo n t S.ua,
,
"
:
representantes dos EstJ.r:los ne
G 'd
1" d'
(22)
gência. para o Projeto. de Lei da. Câ,UI o '\ 0:1 lU - .
Continua a hora do expediente.
mara. nl) 87. de 1961. que dá nOva re ... São Pau.o, Paraná e Santa. Catarina,
O SR. PRESIDENTE:
Há, sôbre a m~a, requerimento de daçãO ao nll 2 da letra. "b" do art, 102
Oral não nos consta sejam ~sc$~ r:s...
informaçQ€S que vai ser lido.
do Estatuto dos Milit.ares (De<:reto- tados produtores de jacarandá, -gu:tl ..
A lista. de presenç09. registra O comlei nl) 9,698. de 2 de setembro de mente. não é do nos.so conhec:mento
Jlarecimento de 22 Srs. SenadOl'es.
hajam nos aludidos Estados represcl1·
l! lido o seguinte:
1946) e dá outras providênc1a.s.
tontes de ':>f(Jdutores, export.9,~Or~b .e
Rá número regimenta.l. Declaro a.berSala.
das
Sessões,
18
de
marçO
de
comerc:antes daquêle tipo de m(ldel~
ta. a. st:Ssão.
Requerimento ng 41, de 1964 1964. - Aurélio Vianna, Lider, em ra. Vêse, portanto, e claJ'ame~~e que
Vai ser lida a ata,
exercício, do Bloco Parlamentar In.. foram os próprios industl'iaÍS p'l·.I1isdependente, Wilson Gonçalves, tas, catarinenses e paranaense~ que
Brasília, 19 de março de 1964,
O Sr. 2? Secretário lê a a.tr- da.
Líder. em exercicio, do PAS. - Bar· motlvaram a Injusta medida,
~essáo anterior, que,
poota em
Senhor PresIdente:
TOS Carvalho, Líder da M.aioria.
Os Estados produtores de jacaranr!á
d15C<.!ssào, é ~pro\'ade. sem deooO SR, PRESIDENTE:
são O F..spírito Sant.o, a BahIa. e Minas
teso
Requeiro. regimentalmente, se ofi.
í$el'ais, Nenhum dê.s.ses Estados foi
o Sr, 11,) .3ecretário lê o se- ele ao Senhor Ministro da Fazenda•
Os requerimentos serão incluld05 DA om'ido a respeito da. proiblçãO O C:'opara
que
informe
sôl1re
o
não
defet,'uinte;
"Ordem, do Dia" da próxima sessão, vêrno do meu Estado rêz um prot·e.... to
rimento pedido de crédit.o solicít.a.do ,pausa)' .
a respeito, e os produtores e exporta_
pe19 MinistériO da Aeronáut,ica àque ..
EX:J>EDIENTE
dores oop:xabas e oaianos se liniJ'am
A Presidência deferiu o ReqUEri- para. reclamar e reiVllldlcQl' I:l :evC'~a ..
le
Ministério.
SOb
o
Aviso
n,o
337,
de
Resposta. a pedIdo de informações 13 de setembro ,d.e 1962 e no Oficio mento nl? 35, de 1964, em que' o Seçã,a
da 'll·mblção.
enca.nmhado pelo Senado:
4. 667-D-LwI, 2·5.446, d€; 19 de no .... em· nhor Senador Aurélio Vlan.na sonol.
O jacarandá é produzido €' ::o~er...
Aviso n Q CM~130, de 25 de :cverei- bro de 1962, a fim de pagar aos ser· ta informa.ções a serem prestadas pelo cializado em três tipos:
ro. do Sr, Ministro .:10 Trabalho e vIdores civis do Ministério da. Aero· Sr. Mllllstro da Viação e O'!n'as Pú- Q) o aproprIado para: laminar (que
PrevidêncIa social. com referência ao nflmica, qUe servem na.. 111 Zona blicas, (Pausa).
interessa aos proponente,,, d~ pnnbi_
çãe) , l"I'pt'esentando no màxlma vinte
Requerimento nQ 52B-63, do Sr. Se- Aérea. e que têm direito ao recebiHé. madores inscritos.
e cinco pOI' cento da produção rotal:
ment.o de salárlo-famili-a e reajustanador Aarão ..;~eini)ruch.
Tem a pala \Ta o nobre senador b) Os tipos lumber e cutelaria, apromento de salários, através da Lei nú·
OfIcio n~ 821. de 6 de março, do met''\.l 3,483, de 1958.
Eurico Resende,
priados para Serrar e que :-epre-sen_
presIdente da confederaçflo N",ci'H1al
tam setenta e cinco por cento da proO sn. EURICO REZENDE:
Atenciosamente. _
Aarão steín·
da Indúst,t"ioa - Tra.nsmite ponto ",ie
dução.
.
(l.ê o seguinte discurso). _ C;e!1hor
vista. daquela entidade, contrária R brudt,
O tipo Zumber é o que possu1 n~e.
Presidente, seja·-me permItido expôr ll!or rendímento na serragem, Q que
aprovação do projeto de Lei do seO SI:" PI:ESIDENTE,
grave I?robIema, que, sôbre estar ntli. nao OCO!Te com o tipo cutelarla. tennad.o n Q 'L9-63, que institui jornada
o requerimento lido. nos têrnlos re· gindo a. economia pública e privadA .do em \'ist~'l ser u'a ~madeira nctóri[\de trabalho de ~ horas, nas emprêsítS
de traba.Ulo contínuo, por meio de gimentais, será publicado, e. em se- do Estado do Espttito S{\nto. -es:á "re· mente irregular e d-efertuo..'ia. via de

I

5::::8::::8_s:.e:;x;,;t~a,;,.f,;:,ei~ra;;".,;2;,;O:".,...-=·~\_=_=D~I~Á=R=IO=D~O=CONCR ESSO

com

regra
a.eentund3!i':.abeJ'hll'2s' l~as
t<lces, tletentôr~ dos chama.dl)~r "péS
(lI: galinha", sendo I::eus toros g-eralIllente tortos e ÕC?iS, não se \!omp~raIlelo como' outrM espécies ,eg'l!ares.

NAC!ONAL
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E X P E D J -E N T E
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.

A'-

DEPART AMENTO DE IMPR ,.SA f'olACION":

como () pinllu. a peroba, o lucro, o

Jequ:tibâ, a sucupira e oul:rJ.s.
ú típo apropr:l!ido
para .amtl1ai.
timanao-se por be,se o perlodo (ie JanCl)"'o a. outro de 1963, foi veno.l'lo
Pal'a ü exterior,por wn preço 'merlJo,
1>01' metro cúbico. de Cr$ 240.001).OU
(taxa de Cr$ 600.00 pol' dó:,:-tr), ten-

,vendia a cem mil cl'uz-eiros e passou
a vender, pa:-a HS tábr:cas de l~mina,..
dos ..•
O SR. F.URICO Rr::;zENDE - A
110 m 1 c:'uz,;rés :m" exportação.
O Sr. Jefferson de AuuiM __ Veri-

Dlllfll'tOA

GI!l.IU.1.

ALeE.RTO DE! BRtTO PERElRA
:;"'''''2 nl) oC!ny,{o Da PUeI"ICAÇe~G

MURILO FERREIRA ALVES

Ct-'l:!.fO"

OI>

If,EÇJ.O 0('1 .~o .. ç.lCl

FLORIANO GUIMAR.Ae:~

<

fir.a pGl'ümto V. Ex:). que es~a deter..
minaçs.o do Instituto Nacional do Pi..
aba te-,,'ê um merecimento, o d~ ai;ender a int€!'ês.ses d03 trustes ou de ?essoas in~e::"es.sadas em grandes iucl'o.,<;.
prejudicando

fuudamentalmente

&

e~o>1omia do Espírito Santo.
do havído ca.sos de V"enda' de f.lma 1.0,
tlc .da por 480 dól"',s tOb.
DIÁRIO 00· CONGRESSO NACIONAl.
O SR. EURICO.REZE1'WE _ ..'X••
!'Io período d~ janeiro Q a.gfut,j do
A
t.o. LameuLo também que a lei não
mesmo ano, sàmente para o E~tafio
Sl!ç O 11
tive,sse previst.o n inchUião de repr.e ..
·de São paulo os produtores cap,xabas
senta.nte;~ do E'spi:r:to Santo, do. Bahia.
ce.:pacharam 1,929' toneladas de ja-'mprcUlo nas oficio .. CIo OepartGmooto 1St; ImpfulIs NaCIOGUlJ
e dD Pará no ln.stihIto N:lcion.al do
carandá, pelo pre.ço médio. ~. tone...
8flAStLIA
Pinho, para q~e pudessem defender
~ad.a, . de Cr$ 31.000,:10; p8.-1'a a GuaOs interêS.'ies dos Estados que expor.
nabara, 768 toneladas, ao preço médio
tam madeira.
ele Cr$ 47.000.00. Estes dados cstatiS- 1
A S 8 1 11 A T U R A S
O SR. EURICO REZ&'<'DE _
li:
ItJ.cos são oficiat<j,
f
Veja v. EXl.l o absurdo: os úntcos F.fi-.
Perguntam"" então: se os C,<p'xe- REPAR'I'tCÇ/ôES B PAR.TlCULARtS
FUNClOraRIOS.
tados no Brasil q'" pr9duzem o jaca,
ba.s. baiahos e ID!netros alcançam no
l'-andá 'em cond;ç6es de exploraçâo
tl1ucado exterior preço mais jllstO.') e
C
I
I
.
~
,ir·
Ge
Capital e lnt-erior
~ apita e Ut.erlor
econonlica SRO ..."I,dn>s:s
rlUS, .i!l»p'lfl ..
compensadores, pOr qu ê deV0rão ellto sunto e Bahia. Não hfi jacarantregar o jacarandá aos l..'1dustriais do ~emestu •• ;........... Cr$
50,OU i Sem6stl'D ............. Cri
39.00 dão econômicamCllie falando, nem em
sul do Pais por preços a'vilt.::tntes?
C'...n
São Paulo. nem em &.mta Ca.tarina,
' Ao que estamos 1nformados, os la- i '.nei ..... ~.............. Cr$
9b,OO Ano ...................
"'y
76,00 n€'~ no Pal'aná, :No entanto, foram
1ll1lladares traI1'Sformam uma tQnc!.adn, "ele j.acarandá apropriado num':!. pl'odUE%t~rIor
Exterior.
êsses três Estedc,s que motív<lram a.
ção entre 600 e 000 metros de fôlha.s.
pro bição e estão est.abeleceno.Q, ago~
O metro quadra~o desta. fôlha t\l~an- 4-:lo .e:l'.~".~
Cr$ UG,OOI Ano •••••• o' • • • • • ' "
Cr$ 108,00 ra, a poiJt:ca de o~rfS-5áo de preçoo
çe.' no merca-do en,rangeno, ,je um a
_~____________..J. __':"'_____________
sôbre 2.quéles llo.s.~os produtores.
·trêf; d6laa-es, Num cálculo e.emen~a.ro,
O Si. Jeft,erson de Aguiar - per..
feita a conversão em cruzeiros. cO!l::i- E::.cetuadas nJ paTa o e:rterior, quo ,orão sempro anuais, llS
nita-me ainda V. Exª', Em:amilihel
ta ta-se que Os industriais sul:stas nStilhatnras l'0der~e~io' tomar, em qualquer' época. pDr &ois meses tóp:a dê.'iss memorial ao sr. Eresiapuram um lucro, que lhe,,, ~omenc.e.- OU un. #lUO,
dente da República e, t.ambém, ao
xia. pa:Jar aos seus fornc~e<1Ofe.s um
Conselho Aduüntstrativo de . Defesa.
preco eqwvalente ao que obtém o f'X.
A fim de posslhilitar 8 romessa de 'valoTss BcoIllpanhados ~e Ecónôm!cl1. pJ.l'Q. qU1:, pro:edendo nos
portador no mercado exterior.
e8..11ar~(l:roentos quan\o à 6u-a aplicação, solicitamos d6eIQ preferência
têrtn-os da lei que dispõe -s1br~ o abu-.
F61ál11os, até aqUi, do tipo J3.mina.. b relllelisa pór moia de cheque ou vale postal. 'emitidos 11 ftlvor do .!iO do poder económico, faç<l.m uml),
do. Anali&aremos. ago:'a, os outros T
d D
d
N I
1
ar..âl se da situação e apliquem -as ,stIn ..
dois tipoS, que. representam , como dis<lsOJlt9iro o apartamento o Imprensa aQ ona ,
ções indisp-ensávcis àqueles que estão
fiemos, setenta e cinco por r..e-nt{) da
_ Os suploment.es na ediçõeB doa órgãos oflcials Berto- fornecidos :prejudicanuo os proprietários de granprodução t.otal de jacarandá
aos assinantes ~bmente mediante ,ol~citaçào.
dcs e;,~t.ensões no Espírito santo e que
No período de janeiro .a outubro de
exploram, n~o Só o jacaran-dã,. mas
1963, o Espirito Santo exportou 2 eGO
,_ O custo do númerc ntrz-iHldo Berá acrescido do Clt 0,10 o. por
outras madeIras de lei de €."{l)Drtaçào,
metros cúbl~ do tipo lumber. ao pre1.xorOjcl0 docorrido, oobrllr_oc~lI.o D\ats CrS OM
corno ? per-oba, por ex::,mplo.
ço médio de US$ 145 por metrJs cúb:O SR, EURICO R.EZs..~DE _ O
co, sendo que a expo1'taç,ão do j3Ca\ Brasil, realmente. é o p:lÍ.s cloo oonrondá cautelana atingiu 4.40Q m2t,ros cabos de fel'romenta.s e .peças l}a-r3 hoje l'egiôes de pec~da. e de pro- tratos, do.s parado~ws e dos ~.bSU1°dos,
cúbicos. fia preço m~o de U::5$ 78, adornos pois o mer-cado é bastante dução de café e cerea1S. cOm o ad.,lie-p" às Vê7..eS aw desaforadcs, pOl'que o
AmbQS OS tipos se aprop..."1.am somente a.argaó~ para a COlocação de 't<>dos to, outros::dm, de. estradas, pequenas ESpírito Santo, a B-3.rua €" Minas Gepara ·serrag€m. JIDltando-Os em me... os art:'.ficios produzidos, por se tr~t;ilr l{)caIi<fad€~ e nl;lcle.e:s populaclOnal;S rais e que têm o jacarandá; -Sào PU·l~
trage_l1S
dólares, encontraremos U'Q -de madeira exótica e fi proGura a.i pelo intel'lor capIxaba, bluallO e llll .. lo, Santa Ca.tarina e Paraná.· não o
média de US$ 111 por metro cúbico muito Intensa, ao contrnrio do que neiro.
têm.' No entanto. a politica de~pte
de jacanralldá que será -levado às seI- ocorre no Brasll, em cujo m1.n~ado
Alegar ~ll:e a medida, é.•de prote- çw do j.acarandá, que e nruw. como
tarias,
são procw'adcs também os 9.rtificio.5, ção n. especle S~rI[l l11a.eeltã:~el, de ~ez o petróleo é dêles, é dit:t-da por aquê~
Em igual pe.riodo, forem eX!J{Jl't?,ctv5 mas com a preferência sõore os pro· que em ~a~ ;lSR fi. sua. preservaçao,: les três E-stados. que têm o mo-nopópela'li serrarias de Vitótia, Ca.pit\1 -~o duzidos de outras IXi.pécies de madeira, Tal pro.vld~nc.a, em nosso enten<ie, ro d cmrercial1zaç"o d-o jacao'andá
meu &t.ado {notar. que a expm~çao de meno1'f'S preços..
l'e.suH.ara na entrega do monopó.Jo do
~ is.s", ~ • t ' " ,
\
t
acima em toros foi. efetuada fnc uSlYe
De exposto cO,11clu1~se qUe o melho co.'nércio do jacarandá. tipo !àmlne. a e, :pc;]: . o me;"m? em 1 ep~esen 9n e
por ~serr,a:1'1as) 527 metros C.Úbit:Qs "de negócio, tanto para. os partic1j}ar~. determinadas ermas do sul do pai3 e no Instttuto Na~l?r:al ,do PInho., V!8
jacanmdá serrado. ao preço mé!ifo de como para 008 Estados e a Naçuoo ~ sacrifica.!' o comércio dos outros tip~ de regra, a pl:es~dencla do IDStitul.()
US$ 220 por met·ro Em consequé,.'1t;:Jt, expcrta:r o jacarandá mais ~e.'1l toros de jacarandá, que represntam.a amior NfI.ctonc.l dt), P:nho está t'!1trequ.~ ,no
temos ai '3. méd:la de cento e onz;: dó~ 'do ·que serrado. Não se a-CUse o in- ttua.ntidade na sua produçã.o rota-L
Paraná. Parece que ê. até, trawClo~
lares por metro cúbico em toros e a dustrial de comm:l~mo. que 110 C3&.., 'O Sr. Jefferson de Aguiar _ V. Ex~ nal.
média de du~nto.s e vinte dó!a.res não ser!a. aceitável. pOlS nenn~m co~ permite um aparte?
O Sr, At1lio Fmtta:.a - Q:la5C sempor metro Burado. ."
meI'Ciante o dés~ja, els que o seU ai'...
O SR. EURICO REZENDE - Com pre
Os lamir.adOl'es sulistas, tlue OOt,1- sejo é unl trabalho maior. por que todo prazer
-'
O -SR, E~ICO REZENDe. - Bens
veram a prOibição. pos.Elve!mente ale~ êste foerece ma:ores 1'e-ndiment<Js e
O Sr, Jehersoit -te Aguiar _ De\'e~ justo que Q Espírito S.:lX.W, p210 megariam que ês.ses dois tipos de\'er!am lucros. a-:ssa!te.se que as ser!'arll~ r!a pronunciar discursos. defcndend-o nos no setor de Ja::'2.randá, fõsse ou.ser serrodos no Estado produ~,r ora, eXp>l!'tan.1 pfroba, louro. jequiti~á e os inter,~s:·=s dJ.CJ,ueles que c::lmercr:tn vido, na ado-ção de medidas relat'vas
sabendo~se que tal meadlra é irrezu- outras esrtCles regu!n.res mlC~ em com a ma-deira a. que alude '-: E~t;I, Íl: expOl t3,{!PO, d; e imp':Jr:antl,"'c:.imo
lar como já. expl!cado, e a. pertla nu pEç.:l.3 do que em toros, justamente ao J)orque também recebi memoToul dos hpo de msdelro.
suà serl-agem é muito gtande. -a de· contrário do ja<:3.ra.ndú, em virtucte de interes.s~dos no rL:;~uardo da cconoA~rade~ fi contribuição do ap!trte
fesa- -natural consiste, ir:recu.sàY3Imeh- suas il'l'e~ru1:J,ridades físicas e esC:'ltrl- do Es-p1t1to Santo. D~l'O assffi:a!..'ll', do llODl'e $:maõor J:;W:"roo~ de A-:uiar~
te, em exportar~se jac:tfl.lndA I11~lS 1'ais.
.
' a l I M , que o metro cúbico 0.0 jacl1r.an. ~ não é surprê,::a pa:'a m:m ~abt'r que
em 1.0: 00 do que sm-rado, ao oontrá.- .
o
.
'tOd
roib! ã dá era.e-dQuirido ~ ceUí mil Cl'uze-hos, <:l, FX8. já vdClool m-dltias l"l-~ âm:lj'o
r~o do que o~orre com as nutres es·
ASSt~, se for mau r\l.a a ~o
ç O no interior' do nosso Es.t-lPO. :Mas €..'tl do Peder Ext.::-u:h'o. Era i.<:~o me.smo
pécie.:; regule.:re.3. s::rra~se de 3 a 5 ~~~âá.a.;-;;d~or~~ 6~rJ~â 'O D.~,h~: virtude -da pro:b~çdO do tm:ti.ttltv Na-- ;'I_ue espêrava do E'õ',l c-cmp~()v!"d{} f'~
me~!os cúb!M.s de jacarandá em t:l- ~e.'lto f~al dÕ' p;;;;'o dessa n'la(!eira, ~~na!o"qo .P·,nhO.~ l~e~L;.v.;.~-ent; _~ pfrito pú~li.c0' a.mor e pe-rtinác:a na.
ros para se obter um mttro cúbicO, com leta!s pr€]'u'z-o,;""para os orodu!'o-' m:er ... ->_cc.~ .c. ,r.c:..... mb~ r..,2GO ....5 p~...~~ d~fe:n dos illlees!.C:z da eCOn(l~:l1la ca.TCmando-se por base U'a mé-di:l ae r-oc ex f.wtadore.s
.
:ram a adgUlrll a cem mll Cl1l!:~trO.~ p;x,"l":i:t"l.
~a~e;~ospr~~~iC: iI~s ~~7·'lp~;r~e~;~~ AdCtrl~: tal eX!)Ol°tação não Mta. tôd.:.! !l$ ... rese~v!lS, em· poder daqUelf"S O ,8r., JNjerso'! d~ A!"'..:iaT _ lfaito
temOs US$- 444 p~r(l serrar -e se oblt'T ...a 3fet~nc1-o as indústriüs de :azn:!l.a~ qU~ ~~~~o REZENDE _' Per... at;radecldo a V, Ex~.
um metro ~rrado ao preço C!~ 2~{}. ~,?S, to!" 'COdf'Stt~A:Os dinho s.ul. qU 2 d~- mtt3~me retif.cal': s-5.o 111 dó!r.tres.
O Sro A+;J;t) :Fcmtan.tl _ Permite o
conforme já demon.stra':io, nu~J, per- vem !,oU 5 ~ U;'3 n~. V. a.m con t an U muito mais do que cem mil eruze:ro.s- Inoore o:ad:Jr 11m apart:?
da pera a Nnrão, p~nto. de 224 'Co~ regu.a.res fornecl11'tehtos, CQnf,?r~ m.(.'lieO:tJln:'tlt:;oâtrê~nt'ôq~ .' .' . ,s3O €R. EUP..!CO F.3:'!:1!::-."!DZ _ Se-dólares sõm~nte num metro serrndo me Os dados esto.~t1C~S já m-enc:.o·
O Sr, Jéttersan de Agu.iar _ F'a~ ,nhores Sen3ci'Jr;:s. S~J, C"~:,dn;J \,~j
d 'acarandá
na-d.o.s Ao ContrArlO,.- vinha carrmll:
,.
~I",
"
t·
,t
.
eAJ se:7agUn' no exteriõr é bem. mala.- do diVisas para. a Naç.ão e of~rec-enuQ em cem mtI cruzeno.s pap\ aQue,~ I ,,~ar eal', com. mUI o prt,~er para
ecmpom-adora. pela circ:mru;tttnc:a dp :) aproy.eitamento do,.. tipos tnfv.'iort2s, que cf?rtam a madeira, DtlO para. os
m.
..,
que 'há o aproveltame..."lto de tudo o aue f'lt?'mente serão sacrificadoo, ca~ que a exportam,
O... Sr. Atu,o ~dtna - Como 1'e~
que proporciona um toro de j Q ca."3n- io nA." .;,.e J'econ.sidere a Re~()l'.lção
O SR. EURIC~ REZENDE - ~Es- tpr~enf,,'tnte do Estado de San~:l.1 Cadá, ao se!" sfolrado, por mM.s irregul!\t proibitiva do Institu.to Nacionn.l do tO? trazendo aqUl da-dos estat.íst.ccs ta!ma nesta. Casa, quero ~an fester
que êle se p..presente~ Asim é que-. Pinho. sal!ente~s~. a:n.da. Que t::H eX- OflC1-3.1S!
.0
~
mmh\ so1fdar!-eda.~:-e ,30 d,I5Cur~o ~e
aJém do t..J)l'OVelta..mento esp-ccüiCfl. portação vinha cnrreando \'U1to.7<.\S w~
O Sr. Jejjerson de Agwar - Sao
Ex·. com ref€t'en.~:n.. à export2çao
ocorrem àS '~riaç5e.s do fabrico. cons- ::nas de rCcta'S05 p3ra r~':õe-,.:; d-e p1.- Jl1 dó'qres para ''P,,!:'f)(}rt.ação, Ma~ o de jae~l1'andá. A~ed,to n:ee-mo qu~ o
tal1tess. POl exemplo de peças ps:ra drão de vida miserável, -n," qu.1!,s :;ZlO serrador, n.q-le~~ q,te tem a. maóctr1'l. represen:_fmte do meu Est.1l.do no Inso
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,
!",~f>. di!. 'se V~l.· atimüt'iJ. rer::iôês de
l lI.~aclonar d. 'Pinho não \.>enh~ grandeS
... t ','u
I.> l V .l,"
reser-vas e a - entrada.- no ne-
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(Seção 11)

O SR. EURICO REZENDE~Men-1

O Sr, José Ermírio _

589

Go,teria dI!)

"lt'1m.. sugerir ao V. Exa. um e.:;tuuo
'
donei no meu dIscurso que a U
opro··

tomaào nenhuma atitude no se.ntido gôcio de nov~ firmas. A região sul tentatíva ve1'iticou-se há três anoS.
fundado sôbre 05 tipos de ~.;,rnHie. úo
de criar díficuldades à exportaçao de do Estado da Bahia e gl'auae pane
O Sr. Antõnzo Carlos quando Estado do 'Espírito sant,o dü ~l..Iium..dZ
jacarandá em toros. Pelas'" declara- de Minas Gtrais, Limítrofes com o era. presidente ao Instituto Nacional zonas de Minrs e rnes~iJ do E.~(,iJ.dÚl
ções de V. E1\.\}, v-edUco qu.e 0. inte, ~pírito santo, são zonas aprOpria- do Pinho O Dl. Paulo Konder BOi"- de São Paulo, Quando :J,<'.it.:ml i.. Pre~
re~se do pais é exportar ê,sse tipo de àí~5ill1l2l.S para a pecuária. mesmo em nhaltsen. nesso c":êstaduano, S. Ex~, sidencla da importante. Gomp<'nhiét.
madeira em toros jâ que, como bem épocas de e.st:iagem, e nelas a e:ds- ',sensível aos reclamos que en.ao se
PoJ.ulista de E3tl'adas a~ Fen'o, hli.
referiu, no estransreil'o
o jacarandá é tencia de al'vOreS de jacarandâ e. atls- vantaram,. mC'~l
"('lCOU a d
"
~
,.eCLSao,
.d a dois anos, encontl'ei Sel'f:lt1:l..S 'que per_
aproveitado nos seus menores reta· pic1lc,sa. Suo até feitas derrubadas, Junla pelIberatIVa e mame\'e o ~'lS- dl'3m ele 40 a 50'% da nHClt}!l":i. Utn.
lhos .. o que não pOderia seI: feito de- <lnu.almente, de centenas de a.quEires t~ma de exportação antel'lonne:nte en) grave inconveniente que tfl V'':Z a.ntla
pois de ind'.lstrializado no BrasiL~.... Cie matas Pilr.à a impll:l.ntaçâo ae pas- Vigor. A ver-dade, Senador EUrICO Re- \ exista ne~sas sel"rarias. FI0je iJ tla1,:;'
tendo. nobre Senador, que caber. a. tos e nis:::o ~:ãO quelmada.s, 1!war;avel- zen de, é que tal pOl'taT~ ,e rr:ais um já pfoduz. no Par.::má e '!m Sumi. Ca.
uma represent.ação aO Instituto Na . . 1l1ente, tôdas as espécies de nlUdeiras engano uma das ge.ne1ahznçoes que t.arin-R. I;'nl sen'arirs '!t{l;."qu"'tIVd com
cional do Pinho para que &te tomas. duras e de grande utiLIdade pal'a o temL'~ V.lSto no BrasIl recentemente. um mi~l ,uo de perda. 'I';.ltVf:3 llc~,')a.'l
se em'considera'ção c-S a:·gument.os que cemél'cio.in.erno e externo, taIS corno A r~g,ra s~lutar é e:;pol".t'Ílr antes, de cbnd.ções. a exportação Sel''i t·e.LEl.
V. Ex\\ traz ao conhecimento do Ple- a percba., o lOuro, a sucupira, a ce- matena.-p~·lma"produLus lUdus~rlahza- com muito maior valor pa:u, r. Sra.nárl0. ~s.se órgão não teria nenhuma. rejcha e o ced.ro, pois o cu:;to de dos - hOJe ate tramfOJmada em slo- sil
razão pala a;:s:m proceder, pois, sendo remoção dessas madeints, quer por y'al~ pal'a a defesa da economia bra~
0" SR. _EURICO REZE:r,;'D;E
O
Instit.uto NaCional do Pinhp, não de~ craçâo anima.J. quer por traça0 me- stlelra - e que. quando adotada, sem ideal seria a exportrç50 de jJet.-3..s e
veria trata! do jacarandá. ~as .como c,ân.~a, para ()S cell~tros. de ~ndustria-' suas legítimas ~ nece,~·.sárjas exceções: não de madeir em toros.
esmo ma.del!B:. também. se lDcl~1 nas llZaçaK) cu expol·ta~ao e nuuto alto e provoca o desa]ustamept1? que se .esta! O $1' Josê ~lmlTiO ._ • {'''m se'~
sua~ at,l"l.bu çoes. -acredito que nao ha ... o. seu preço não COI!rporta nem, re- verifican_do no casJ. do- Jaca.rand.~. ('i I ral'i.as or;.anlzadas Se <lO J 5w,~, da
"era ~lflcu!dades. .
SLSte ~s. despe,5~ .. Dm a sl!a. pera.a.
l'xportaçao. de madeira t~m pecullan_1 madeir.~ él"am' penÚdos ~~u S"U) :l'J.t.#
O SR. EiJRICO REZENDE _ O \. A ynl~a espec1e ap~?veItavel e, o dades J~Ul.to gran~e.s .. Ja se tento_u, lo. acredíto que acont..~ça I) ~ue.3ItlO
Govêrno mantém a de.sirynaçãQ e os JacaIanda, tendo em v~ta qu~_o pl.e- (fi outla epoca, p.Olblr a exp~rtaçaJ 1;J.mb6m no E~pirito 'a <> Cul Ul.~
.,
'"
,
.' ço alcançado na SUa e:qwrtaçao Ole~ : de cedro enl toroS. Cheg·ou-se a ccn- ,
~ .
. : ) , ':l 11 .. ,~i ' I., ,,'
paunaenses sempre,.se op~selam.a rece os neces.:;ãriQs atradvD.s.
I clusão de que,
se isso acontec~se, I tall1e~lte, ~al\ez seja je ~LJ.').,e "'3it.
sUa n;~ld(lnç~ .. O ce\to,. poren;.. sen~
Conc.ui-E'e, portanto. que, proibida I não mais pOderiamcs eXpOrtar
~ol~açao de ~~ope~a~;~I.~s d~ e,~""
c~.aJUa lo ln::tltuto Nac:onal oa Ma- a sua €xportgção e tendo etn vUita \ d€il"'a em bah.as peio no Urugu:ü, por- p(}ltaçao ,como. e.:>tao f~Z,.hl'J r,.., 01(1·
deu'a, Entre.tRnto. p.elmo.neCe11:do O- Os detalhes jâ expostos, esta eSpéCIE' que e.~sas balsas são cons.ruidas com dutore,,, de· cafe., de açu~~r e (le o.,·
~lcme de Instltuto NaCIonal do p'~n~o, estará l tambéIn, inaproveitável, como tVl"Os délce.dro e tabuado de pinho em Ü'03 procl'JLoS que se ,·~·f"lll7..lin !lI')
Julg~m:-se Os pa..ra;naenses no dl1'elto as outras, na.quelas regiões. Isto re- cima. Dêste modo. acredito _ e pep:3 m~xl~o dentyo de nor71as (' UI.!yil.ü..
de mdlCa.r, ~ PleSld€nte... .
.
pre.sclltaria perda de dinheiro para, permissão a V. Ex'" pai'a esc.a re.ssalva Vels a nece~s1dade do ES~.,l~O.
O Sr. At~Zlo Fontana.- Como ma,?_ os pequenos ll1unkípi'os, para os Es· ao seu discur~'o - qt:.e nãO Sãi~ os
O SR. EURICO REZEND.r::: _ In,e.s,ex~~r~{.tdores de pll1ho. M~.s nao tados pl~odutores e divisas para fi. Na- Estados de s.anta Catarina. do para- formo a V. Exa, atenJ3íl'1') z.. fJl1a.
,era dlflCll. revo}iar essa ~ortana e. o ção. Acresce, ainda, que a medida \-'i. ná. e do Rio Grande do Sul que de- lidade do seu aparte. 1:.le o t!'':'Pl":'to
ü·Jal Pr~srdellt,e, q,o InstItuto Naclo_ ria estrangular o desenvolvimento de sejam prejui:licar a economia do F....sI d P h
t
1 b
~
Santo, hoje, já se vai mj,l.;,·uw," nuú
la . o
111?, Ja ago:-a e~ ou em ra. c.entenas de \'astas áreas populacio-. pírito santo e de outros Estado.s pro_ Em mfl.téria de indústria nndeneir:L .
io. e um ga.uch,~ e nno .um. pat"a~a~n_ nais, onde o jflCarandá é a motivação dutores de jacarandá, Não tenho seujc, a quem. alIas, consIdero am1g0.
e o incentivo ,econômicos, p,elo em- tido, nOS meios; econômicos e mui'tO
Tem-os. no Municip~o ctP- Cuiütma,
'1'"[;"' ....,
..:>
terra do eminente :3eoador ~·J..ul
O SR . EURICO R ,E~.c1.{nJ;i
- Então pate de capitais e abertul'R de' estra~ menos nos meios... políticos de Santa
).~d('remos. mU,dar O nom.e para ,Ius. das. Muita.s regiôes estão hoje ent.l"e~ Catarina, Qualquer in'ençào de fazel Giubert.i, d)las indústrias de (\J:n~H!tl
,1[,lHo ~aclonal da MadeIra,
cortadas de caminhes abertos pelos de uma instrução ou p'Ol'toarül do Ins- wdos de grande porte, e UII"\.n no i-.'1\1,,,
produtores é exportadores, para o e,5- tituto Nacicnal do pinho um meio nÍcipio de Conceição :ia B'lIVI, lvn
o Sr. Atílio Fontana _ Terei sa- coamento
da lnadeira, que compeUsa de enriquecer a. indústria catarincnse dos ma"ores produtores d~ Ul,·deit'::t.
','~façá(} em falar com O 81". lierminio tais gastos. Essas est.radas vêm pro_ e 'prejudicar a indústria e a econo- no E,pirittJ Santo.
'
rizziani e êle tomará em considera~ piciando. a Se.tl turno, a demanda de ~Tja -de qualquer outro Estado. AcreO Banco N"-3cional 10 DeJ"Il\'·,)·Vt~ã{) a reivindicação dos exportadores uma variedade de produtos agrícolas dito que essa portaria tenha como ori- mento Econômico tem, a ê:';3e t't!soe·lo E;;\Rdo do Espírito Santos. porque para. os mercados de diSd'ibuíção e gem aquela tendência à genera'íza- to. prestedo a.<;sinalado.<; Sl>···.'iI.;OS· no
:ão justa,.. e, acima de tUdó, de gran- de ccnsumo.
l:;àO. Realmente de,~ejarnos, no, país, fUJanciamento e na imohlntUl,:ií.o Cle
"le int.erês.;,e nacional.
.
Compreende~.se. assim, que a ques- um meio de nno exportar matéria~ indú.strias de compensaj')s.
o SR. EURICO REZENDE - Agra. tão envolve complex1dade e requer um mima. mas produtos innllstl'ialind'cs' O Sr. Jefferson de .1.7U 1QI _ V.
ieço a contribuição do apart.e do no- estudo mais amadurecido. de permeío Esta regra deve ser adotada., tendo Ex? me permite um !l:.)1.rt.::?
O SR. EURICO REZENDE - Pois
Ire enador Atílio Fontana. que é tan~ com uma observação aguda. das pe· em vistn as peculiaridades de qual.
() ma.!s valiosa quanto se tem em culiaridades do interior do país, não Cjuer ~etor dl'!. nossa·ativida<Ie eccnó- não.
O Sr. Jefferson de Aguiar - A fe..i ..
'ista Que é UIl1',·voz de Santa Cata·. podendO ser deCidida de a.fogadilho, mica. Quanto à f'xpamão do Instiina que se manifesta com i.sençào como occrreu da parte do Instituto tuto Nacional do Pinho, de modo que peito dn. industrializ,:;J.ção do jac.t.nm ..
Ib30111ta na defesa dos interêsse."i da Nacional do pinho, atingindo, como em seus órgãos diretores figmem 1'e- dá. é bom acentuar que s') LI:.at.fl de
eonnmia dos ~us co~irmãos baianos atingiu, de sUl'prêsa, aquelas regiões present::tntes de Estacl.os madeireiroQs uma das madeiras: :UàiS ;ngr3~s.
'apixabas e mineiros.
. dos três &'tados e a sua economia devo declara: a V Ex'" e ao SenAdo porque, flóm das imnerfell;.'ô:~ qlle
auf' há projeto na Câmara dos Depu- contélJl, há uma perja a~;en,t'~ la'
O r. Vivaldo Uma _ Permite Vossa públiCa ~ privnda.
Senhor Presidente e Senhores Se· tados. encaminhado quando era pre- qUJando laminada, submetJ!1a à ser_
<;x<l um apart.e?
~idente do INP o Dl'. Pa.ulo Kond~r ru. Daí pôrque os exporr.a,fiol'CS pl'e.
O SR, EURICO REZENDE - 'Com nadoTes:'
TrazemOs eSSas con,slderal.;ões aa Bornhausen. dando aO referido Insti~ ferem submeter o "Comprador, o lmorlo o prazer.
d'Ó Govêrno. Federal. aS tu to expressã-d nacional. O Instituto portador à má sorte da ll.lW\s.C::ül dos
o 'Sr. Vil;aldo Lima _ Estou certo conhecimento
quais traduzem a angústla dos pro~ Nacional do PinhO tem és-se nome toros defeituosos mas ~par('nl,Fm1.ente
te q'le o· Instituto Nacional da Ma.. dutores. comerciantes e exportadores pcrque nasceu em virtu-de do grande perfeito.s. Por isSo é que os espírito-·
te'l"a - ?amos desde já empregaI" a de jacarandá do ESpírito santo, da eQuilíbrio ocorrido na economia ma~ sentenses preferem eXpoi'ta.r o toro a.
'erdadeira denominação que deve ter J3ahia e de Minas Gerais.
dei'reira do pinho. no que toca à ex- não o laminado; de vez que il pe-rda
ssa autarqUia - acolherá as pondeE tomamos :lo liberd~de de sugerir nort.ação do pinho do paraná. Mas. é de 6'0 a 70%.
açõe:: de V. Exfl. E' o que espera_ aO- Sr. Ministro da Indústria e. Co. hOje,·o Bra~i1 está export.ando outras
nos da s~nsatez do seu atual Pre~ mércio que determine ao Instituto essências floresta.is,
principa.lmente
O SR. EURICO REZENDE - r"ê~
idente a .fim de que seja l'eformula. Naci:cnal do pinho promover uma madeira. du"!"a, como. é o casO do ce- met.ros cúbico., de toro pt'odtlzem
ta a política da autarquia. conside- reunião com os interessados, de modo dro e do jacarandá. E o referido In.s~· apenas um metro quad.ntdo de lã.ando o problema madeireiro do Bra_ a qu.e se enoont·re e. se eíOtud.e uma tituto sente dificu~dades em conhecer mina..
,
n, de~de {) Acre até o Rio Grande fórmuIa. capaz de iJ!lpedir o colapso .05 problemas de- exportação' e de In·
O Sr. JefferSon de Aguiar _ Dai
lo Sul.
total em vastas áre(\s dos três Esta- dustriaUzacão dês5es outros tipos de porque se e::tporta o toro p~l.l':). a Amé-O SR, EURICO REZENDE - No dos martirizados pelos efeitos da Re· madeira. Daí ~ ocorrência de fatos l'ica; prejudiCa O vendedor, beneti..
eu realismo.
SOlução. n~ 467 j de 3 de janei~o d-o como o que V. Ex~ vem, agOl'a. de- cÍondo o Estado, DesejO, alu/la, tl"ans_
O Sr. Vi'üaldo Lima - Estou apar- corrente ano.
mmriar ao Seo('ldo.
crever nos Anais do Senado, na oporeando apenas pa.ra reforça·r as conTodos n6s conhecemos o espírito
Dando êste esclllrecimentl),' acl'edt.. tunidade dês te aparte a,o dís\.\'lr,su de
idf'rarõf's que de :V. Exa. faz. Veja. público e, sobretudo, a vivência do to que não s6 me solidarIzo ('.Q1U V. V. Exa .. o telegrflma q!le aCRbo de
r Exa a situação da Amazôn'a, que Ministro Egídio MichàelSen no' trato Exfl.
como. defendo a. 1)osição dos receber da Presidência da. Rep1ib!ica.
abemos possui um quinto d~ rese\'_ da .economla interiorana do país.
1i~tados tN\dicion.almente ma.dl-l"ire\ .. Q rec;pelto.-da soliCitação Que f01:'lluJei
·.1S flore<;tais do nnndo e, no entan..
Preste S. Ex" mais êsse serviçq aos ro..c; do Brasil. entre êles o que repre~ .sôbre a proibIção de I!'xportaç!lQ de
él. não tem um instituh~''''''h'l' pq:'a Réus compntl'ícl0S capixa.bas, mineiros sento nesta Casa.
jaca.randá. Diz o refel'ido telt>,S'·ame.:
nas madeiras, porque, parece, O pI. e baianos..
O SR. EURICO REZENDE - O
ufenao)
O Sr. Antônio Carlos - permite aparte de V. Exa. foi subste..ncioso
lho não gosta de ter muitos assocta!os, ..
V. Ex~ um apllrte?
e nos. deu a auspiciosa noticia. de que
lIDe (retem do Sr. Presidente
já se encontra no Congre-sso Nado·
da: República tenho a s'Hi.sfaçáo
,:) SR. EURICO REZENDE - In.
O SR. EURICO REZENDE - Com na! um projeto' de lei re»q:anizen10
de comunicar a V. E;",a qUf {)
Orporo, com prazer, as palavras de prazer.
'.
O Sr. AntôniO Carlos _ OUV1, com 6, a.utarquia do pinho, je modo a que
assunto. reloativo à projh:~ão de
• EXR, C0nsidel'an" 'as um subsidio
exportação de jacar3..ndá fOi etlnlioso '11p<;mo '1Q!'que a ,",m8~õnia de- to'da atenca'o, o relato "ue V. Ex' fê,'z ela possolt, com sua jurtsdiçã.o cc>bl'ir
... a. eOOnOmla tôda a economia madeirelra ti,)' .Brac·3,minhado ao Sr.· M\:1is~':'G da
eria ter uma vincula·ção e uma in. das con.seqüências para
Indtu,+ .. ,. e c{'rr:,§"clo p::ll'(I n delvência de muita justiça no Instituto dos Estad-os do Espírito santo, Minas si!. com a participação de outros Es··
Gerais e Bahia. da' Portaria dO Ins-' tados produtores.
vida . a(l,eciação. C<l!"di.1 11"l;1:>rtte,
,'M'ionnJ dD Pinho. E não te~n.
tHuto Nacional do PinhO, proibindO
O Sr, José' Ermírio - V. Exa
Dager Serra - Secretário ti", R,e ..
Pl"{Y.-:se~uíntc. 8r
Presidente:
a exportacão de jacarandá em t.oros. permite um r,parte?
lações parlamcnU!.res",
(U~1!do) :
..
.
O SR, EURICO REZEMD!!: - Com
A produção de jacarandá e, conse- A medida': aliãS. já foi tent.ada em
O que confirma ínt,("lralnv'pf;e o
Uentemente. o seu comércio vêm, de {ltltras oportunidades. como V. Ex\"!-' f'lfta?'er, d{m o aparte ao Seu&t,dor Jo~
aparfe que tive a honra e tt prt'ur
lno p:1.1"l, anO, sendo maiores. pelO deve estar lembradJo .. e
Ennfrlo,
0.0
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de i~rir. no discurso de V. Exa
no inicio da sua oração. "
.

I

d~rá ao meu ,apê'o que vÍs.'l. pl'eli- ~nao.
mmarmente a promov,,:l' urr'.a l'eu-' O Sr. .Milton Campos -

l'eivindicações

" . , ,enquanto é tempo"."

Porque o tempo é curto e os
inimigos da Constituição, encastelados no poder, já ousam assu-

O

I

Sr,

EY~t~R.

•

Jeller::.on

.

de

s

I O SR. EURICO REZ@DE _

E os

Sim, os da autêníica Justiça
SOCIal, Porque :n3,{) poderá ha,-

ver Ju.';tiça Social sem a 1iber~
dade de prote::to que, agora, está
oS€ndo l1,sucta p~los libertirida.s
para a.%assinar R democracia e
a. po.":.o;ibilidade de crescente ju.s.

A

ti~

1;OCla] cristã,

te· na liberdaãe","
esperanra na voz do ve.
lho so:daãQ,
A liberdade não
ulOrrerÍl.
I •• , . a perseverança no esfôrço
,f' •.

,A

Els

li

construtivo, a superior e a i1JJ-

pardal inspiração
púbUco, .. ..

do

irnteré.~sc

Eis repmduzida a vont.ade de
todos nós, de trabalhar e de
criar l')queza, para poder dist1'i ...
buí·l a .l;ob o comando de inspiraç[) superior e imparcial,

I

rantia essencial de um Brasil firo
me na 'Perenidade do seu desti_

80S problemas, .. "

certa-

Justtça Social.'. _"

l-I, . .

exato cumprimento do dever de
cada. um, B. ihdependência e a
harmonia dos três Podêres cons·
titu~ionai[) da República são a gn_

correspDndem

I

-

.. , •• 0

exato cumprimento do

dever de C&M um, a indepell-

déncia e a harmonia dos três
POdêres constitucionais da -Re~
pública são II garantia essencIal
de um Brasil firme na· perenidade do .seu destino cristão","
A advertência final aos podêres constituídos _ Que cada um
cumpra com seu dever dentro da
Constituiç.ão e da Lei, e o País
estará
livre do cçmunismo
tranqüilo qua,nto CU) futuro".
lO. "

e

Livre do comunismo que ai está oficialiU>do. Tranqüilo quanto ao futuro para chegtlrmos a
lHe. na. pnHict\ do regime democrátiCO, dos pleitos suce&<::ivos
lin.iCa saída que nos resta para

evrtar a

das circu1?st.âncias que caracteriz.am a atual situação brlUliZei_
Ta, náo, tne posso furtar G- fazer
Uln apêlo ir- lucidez e 4f tradi~
cional bom senso à-Os meus compatriotas." .E qU'<!ffi neste' pais, qual () de-

mocrata brasileiro, que a 8&a
eltufa da crise, entre o ataque
presidencial à Constituição e O
ape]", do velho soMado, não ;Se
une numa resistência lnvencivel
e imbatível'l Apêlo.,.
" •• , 110 sentido de Q1te 4e
wT,a.m os democratas ... "

" .. ,Ó regime tem reméãfo nlturai e certo para tOdos os 110S·

mente a uma sobrestima.ç:l.a de
populuridade liherti{"d.q E" a um~
subestirnação da capacidade democrática de:
'
":. ,com o pensamento $Ó volw
tarto ]Jara o bem do pais". "
E' o grito do velho soldado aOs !
patriotas •..
.• . , ,inclusive os da autêntica

_,
.
e>l....._
_ cHEllento.-:. l,3cllçaO, ate. em matéria
presJ.ael~te __aprOv~ltan.~O... !~ opOt 1um; ide filí.ação paltidfu'ia, porque Sua 'Ex_
d~.' de d tu. mha mscnçao e J"', qu Icelên. c' n.ãO tem nenhuma":'" e o Si.
ma~u?:lll'a~OS, ~? Senado ~ era ,~U!>Pl- lência-a. em qu€'_ permaneceu duF3.nte
Clo;:;a d·], lOelu._ao, nos se 15 Ana1..S de tanto
no~ dá-lhe- OOU10 bem sudOC,umento..; dE.' ~ gTande yorL-8 t! dh. rent; s'l. ~~ C:_';n-ad01: Mílton Cam,maJOr l'€"p~rCl!S~aO, quero tran3.p1an~!l-r
~ d , .... co utenf,içidad auro_
pa.~'a a memono. da Ca.;a a \"pm1aO:: pos, m~H"
o qUe a_
' . ~ e. "
expre3.Sa nela Marec.lial Eurico Q6.S_!l'ld3de I?oral alnolutu, E s0J:fe seu
par Dutr.a_ através do I<J)fno.l do pron~nClamento deve _a, N~ça~ resBl'a~il". e(Ú~'ão de hOje, no que con- ponsav~l debn:ça.r ...9. .~uü Vlgll~~o e a
cerne aOs abusos e às tnquinJde.s ~ Q SUa cautela 3t: aV €S da. unia de
imp'~uiótiQas dQ Sr. Presidente da ",ados os deUlocraj 3-5,
RepIlbJica.
Nos debates ontem nqui travados,
D:z aquêle ex-President.e da Repú'lde um iado e do out.ro, Os ol'adc'res
nUca:foram acu.s.udos de se manifest:lÍ'em
"Afastado da ,'ida pública de.:.-· da maneira collla- o fizel':nn em funde 1951 - quando findou o meU çãO' e a- sCl'viço das paixões p.artidã ..
mandato presidencia1 --:- tenho· rias,
me. co ns en--Il.<"i9 z.tUllUl -atitude de
T<XtC nó que nOs envCllvemos num
delIberado &llenclQ, l'~C;!sando-:r.e. debate s det:.-JcráLico podemos figurar
sempr~ a. fo!"mular qualquer P.o-I I'O pl no de ~uspe çá<l em que cada
Dl:l!.(':~ment{) capaz d~. pl'ov~'lr dm d: nós defende ~ma pOSição parl>O,:emlcas ou agravar dl'~~e:nç~e,;;. tidá.rif'_: m3,S {) Mll.l-e-cht: Eurico Gas,E~ fac€', po.rém, do. Ielt€lad,) pM' Dui:ra está no ápice e pode ser ()
e m~,tente pe~Qo do "Jorr;_a~, do lest:lâriQ' de t6dus "-<;; opiniões sensa~
Brasil e. conslderondo a gl'ftuda, tal'i do Fai.:;, R', realÜ'.êllte, uma voz
de. das clreunstân:cias que ca:- R: - . ~uLorjzada, uma advertência séria
J
• t.en~rn a atual Sltuação bra.sLi~1Se n80 se unirt'11l /)5 democratas ire~
Ta., não me posso furtar a iazer mO;;; m€l'gulhar ,num .futuro bem
um spe.l0 à lucidez e ao t.radi· nróximo ,em cOnseqüências ilnpreViSl~
c~olla [ bom senso do.s meus com - veis
paü:o:o.s, no seh~ido de que Sf' • •
11ll3.m os democratas, enquanto é
M8S, S1', :presidente ,pl'eva-1eeendO~
tempo. com O pensamento SÓ "-0]- me, 60 ense-jo, VOlt ler o bem lRnça~
tado para o bem do Pais. a fim dD ed!torio.: do "Jornal do Brasil", a
de evitar o advento de condiçõe.~ respeit.o das declarações do ilustre
que lancem o Brasil no de-sa.st-re aditar.
Ela irremediável se'cessão interna.
E' o seguint-e:
O respeito ã. ConstitUi~ão é a pala.i'l'a: de Q:rd~m dos patriotas. A
A VOZ DO SOIJDADO
fidelidade à, Lei é o compromisso
O velho soldado falou.
wg:rado do.s democratas perante
R8n.-yeu o silê:~cio ))orque em
suas próprias pals:vras,
a Nação. Não se COIlStrói na de.
SQrdcm, nem se prospera no 5011 • ' .
considerando a gravidade
bres5aIto, Nada de bom se resa1~

e é ""Iossível sobreviver democrà,
ticatnentl! n.... subversão. O regi ...
me tem remédio natural e cert-O
pa:'- todos os nossos problemas
lllclusive os da. autêntica Justiça ~ocial. A fé na liberdade, 1'1.
per.::everar..~
no esfôrço constru_
t.ivo, B. sU'Perior e imparcail ins.
piração -~ interêsse público, o

que

Rlsc(lS

Agnlar -jl.Senção absoluta do ex-Presidente Eu.
EDRICO RE:Z-'NDE _ Sr jríC() Du(.ra. a, isensão d~ seu pronu:r;w

ve, no clíma do desentendimento,

pof,!;".

mir riscos_ que, pode~ nos precl ..
pItar na desgraça, que todo,; Os
patriotas têm o dev~r de evitar.

IdiAI.

'

e

tro do regime de liberdades. qUe
pl'e,s.erva a dignidade hUlnsua, .. ,

lüão dOS i.Jlteres.sados, porque l'e(',()- muito feliz ... iniciativa de V. Exce
l1heci no meu discul"':'o, incll1sÍv"', 9S \ lência trr.arendo pm'a, os .I\.nais da
díf:culdades que enfrema o Instnu!o IC3sa o pl'ommC13mento do 11arechul
NacJ(JDal d(} pinho.
jEurico Ga'p-ar DutrH.
O . que se torna irl'ec'.uiv~l e un'l
S. ExlJ. goye-:'nou o país 11~lma hOra
emendin1eUto com as ?artes, pi'inci- delicada. nUPla fase de tral:k~ção 6'1palment...e com os Estatlos d'r··etOffif'._nte tre o n·gimc diLatarial de 1937 e a
intercfsado.s no as.:.unto e 11ão u d,e- l-:,.omul~aGão da COi.1stHuicão de 1946,
clsão unilaten 1. à revelia (1d({\le~es
O SR, EURICO REZENDE _ Com
que reaImente produzem e eXp0tt.am: as cameqüênc1:ts do ~(inflito nmn·
j~carandá.
'"
O Sr. A?oysio de Cqrw!l!o - perO Sr. Milton Cam}JOB - , Ex~tam,te V. E>::a. um apral'te?
mente 110 após guerra, Ern segUIda.
O SR. EVR-ICO REZENDE - bom !l'f't.iro'J se e nuilt::1 rompeu ó silêncio.
pr·1Z2f.
'
Só o" fêz ag~:ra, c:l!Tegado de a,utorlO Sr, Aloysio de -can:nlho ...., O dade. O fato ~. S_ Ex? se sentir nu
apêlo não é simp esmente de 1/ _ Exa _ ·jdeWl' de fal9.l' à. Nação nesta hOfS,
hl'd;::" t.amb~m d~s represi'Dt: ates da Significa que tl !"ituarão braslleh-a é
. B·3.hHI. que se manifestam, nes~R_ CtCa· de gra.nde apr€f'n3ão. A palavra d-e
s~ão_ inteiramente solid'irlOs c I$) as, S. Exq;, pela 8utori<j-áde e sinceridade
patavras qtle V. Exa. '1calJ;). df pro- I:l. e qUe se reve.':te, repercutirá no es~
fl'ti'ir.
_.
! 1irito ..,ra~i!f'iro e, sDt):"etlj.do no dos
O SR. ~RICO REZ?::-l")"'" _ Se :dirige~t~s. ,para que compl:eendta-nl
,
','
Q.
• ;---; t .~ _
. ' _ (filie facll e encontrar o camtnho da
o E.pHl~O :--:1nto e 8:. Ba~,a J~. f'..sta ~ paz, de!'id~ que exista o desarmamenv~m U1~.dos pelo ChOco!a::.e, .h'-Je es-, o d . e:;piritOi boa intenções e bOns

ta~ ullld~ pelo mal'tmo ao Jã(~:\-! p.rOP~ito3.

sociais, justas

Quando em plena p!'aça púbVea, sob fi. proteção de solaado~.
já r:;e pode pregar fi ,<;ubl-'rr.<,r ()
exa.cf!'rballdo ao máximo o clima
do de.sentend.ünento no Pais, a
palóvra do velho soldado tem o
significado de um bastr\, A demoetaCl{t não é mn regime :11derem (outra !lo subvel'"ão. I\-IN,lUO contra aquela qlle ~e orle~1ta
e se aÍimenta cio alto para baixO.

indiáveis, mas só atendíveis den-

Considero

I

su~ssã o.

Março de 1964

=

A unjão é a resposta à UhIRO
dos inimigos da Constituição,
ostensivos ou velados. que contra ela tramam eo ampa.ro de

no' cristãQ livre do oomunist:l1o e
tralu!uiio quanto ao futuro". J.

O SR. EURICO REêENDE - A~ra_1 O sr, MZlton Campos - V. Ex!). da.
deço o apoio recebido 1e v~nllS ~r~. licença. pare um aparte?
S.ena-t1pres. A~~re~ito que .) SI'. Ml- j O SR. EURJCO REZENDE _ POis
~
;[llstro de. Industna e Cotne~CiO <lten-

}(Inda

(Seção__. 11)
_=_:;4

DIÁRIO DO· CONCRESSO NACIONAL
=

rerrléd~o.s

,

muitos. A
com e~pe~';ln

Sf.O

dec:.s.1.o de re~jst!r
ça à. investida. d~o caudll~1"sn10'
totalitário, Ai estao C011.<;clenleS
da nora partidos e c.andida1..OS,
prontos R enc..1m~nhar a d.~·
cUS5ftO po!1tica paTa Os mt:todos

normais do prOCE'!:>so eleitoral. I
E' a Convenqã.o do PSD _ E' o
lançamento de nova. candidtllUra, _paulista, qUe ojudarã a te ...
chal' s brecha democrática no
flanco esqueddo, q:Je não $e podel'.{4 de~()nrar na adesão intdra
opo:tunl.<>ta ao poder liberticida.
" ,~ , a fim de evitar o advento
de condições que Iancern o Bra~
oSl' no desastre da irremediável
secessüo i-nterna",

No coração e na voz do velho
so:dado a advcrl-éncla contra .. a
irremediável- secessão lllterna"
soa como Clo.rinada, palavra fi ..
nal
defim tiva contra aqueles
que. porventura, se julguem fortes já paru tentar implantar

e

u..'11a, "ditadura consentida", com

apoio em

m~fi.s

votaUtárias.

Não haverá tal sem resistêl1·
cia, .!.em a. re.c;ist-fu1cia vinl que
l10S levar~a à sece~ão, n1as nUllC~ a uma ditadura ignóbil e de.

$onoro.sa..

,; • ' . O respeito ã Constil_ui.c;ão
t1 a palavra de ordem cios pa-

'tIriotas: , ,"

Nada d",ve temer o CongT€SSQ
O .seu p:>der coru,~itujnte jneren.·
te e inalienável não será cUmi~
lll.Jido pelas pre.ssôe.s espúria~
visando a n0.'3 empUrral' n& .far~-~
doe óutros pleb.:..sclt<Js.
" . .. A fidelidade

à Lei é

,

compromiôso fOagrado dos demo·

crc..,las perante a Nação"."
Sem fidelidade à Lei) tão hu
nlilhada

nos

ultimos

dias po

quem deveria llUO :só respe,ts.-,h
como cumprl-Ia "em considera
çôes i1egítIma~, não h!J, sociedft,
,de organizada. e muito menu
sociedade livl:e e diglla, A Naçâl
,.5etia rebaix,~da à 'condtção d,
cUbat-a:, de monarquia de.sj::ótics
na qual o tirano- Imporia :r.l:
vontaà-c pe&oal, ~ ma:scal'alldo~;
como mn Bonaparte latillo-a.me
ricano, em diálogo de praç-a pú
buca, onde SÓ a -emoção h~steriC'
e comandada tem cidadania,
razão dos hOfllen.> civilizados c-.<:.
t':l-râ smepre nes:-.{'s diálogos, l.H)
md6- e proscrita.

Verdade tão simples não en-·
contra gUArida no império da
ce.sor.dem instal.ado e ampliadode Clma para bajxo.
Verdade
Bif!lple~ que prova dIretamente 3
afirmativa. de que só se constroem na desrodem a revolJl:ção
-e a subversão" Nunca as retor~as dentoclitticas, Estas pres.su~, . "Nã-o se constrói na desor
))oem um mínimo de Casa al'ru~
dem, nem se prosper& no sobres
mada; de desejo de compromis_
~'{!ito, . ,"
so'. de _fidelidade à. d-emQcracia,
e _a lel, Sem ordem, repetimos,
Assim, Sr, Pres:'dE'nte. é bom q\,;
na.o caminhamos p~ra retonnas _não falt.e também, e jXll'a isso e mtl:
just-as e inaãiáveis. Marchamos to oportuno, ê5,se documento el
cél~s para a re,,0111ção e para l'iur'i:mberg, (Muito bem,)
a. "llTemediável 5uces.'lã(l lntel'O SR. P1U;;SIDEXTE:
na." Como afi'l.'ma. o \'elho sol.,
dado,
-- Tem a. pa1avra o nobre S€nad<
AtUlo Fontana.
".,' . Nada de bom Se resolve
n-o çlim.a fio desentendunento ~
O SR, PRESIDENTE _ (Pela o
é zmpossi?:el sobreulFer tlemoc;ã* deu,-,
'Senhor Presidente, lemb,
ticamente na .subi.-'ers(1o .....
que, C:e acõrdo com o art, 163, i 2C (

-,
,
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Re~lmcnt-\} Interno, estou in,5Cl'ito pa.. cambio paralelo estã. abs()1ut~men.le pel-Uloecta.. vai compra,r E'55'a$ r-ej1ne,~ \ uma greve dos fUllc\onárlOs' ·da Pe1'<1. falar logo após O discur;jo d:O' nO'- hvr~. E, COmo lwuve uma natural rias pertencentes' a brasileiros, que !tl'obrãs, oc~.sionar;i. a paratts:..tçao ,ia
bre Se:nador Nilo 1<....onrourd'.
retrrl"çá:o no mClcado dos imóveis fUllcjOnarn econômicamente, ao i.n.vés ti tQdas as refinarias e. conseqüenteaqu.ê!es iudustrids que se ded!caya,m de empregar dinheiro em outro &ew ment.e, da Ha.ção Brasileira. '
O SR. P;JESID"SN'I'E-:
â indústria. de coru.truçao passarrun tor, no da agricultura pr.ncipalme.nte,
para esta situaçtio' desejo, exclusi..
Falt: ..1. ainda..J:rinta minut.Qs para uaturthnen\.-e .a. comprar rtõ!.ar p -$ na que o SI', Presidente dtl República \ vamcnte, chamar a valiosa atenção
o término da p:-or~og:;t.çã.o da hora do AYcn!da H.:'O-B:'~.nco, ~m lyjas q~ &e Ul.nto fala que pree:::.amc" d~eJT\"Ol~ do Conselho de segurança Nac:onal;
expediente. V. Exa.. t~rá ao palavra. se ~ntIam .z~rtas~ crer.::} verd-adel.. ver (l, agricultura. E tCd03 nós ccm- com a advertência ,de q\le n§o esta ..
nos térmlJs eU1.. que a requereu.
>os pOrtões de feiras, lojas que mer(!~ co.. d~mos com isS{)o
: ffiQS livres de uma. surprêsa df'stas.
Como dfose, Sr. ?rc:lident~_ ê:::!.2 di- l, O Sr. â"ezerra Neto _ Permit.a-me
O SR. A,ARAO STEINBRUCn .- cem ser 1echsGcs inc~ntinen~~.
O~ri';:ltio a·V, E;!tc. Sr. Presld€nte.
Infeliznenté estamos entc~:.ll'an® nh!e;o despendido na.
er:3.::n;Kl-;ã.o
num verdadeiro ensilhl.m::;;,~o dillilei~ das refinarias pod~Tia ser- empreJl: .do, i V, EX·) um aparte?
O SR. P:r:~:-::1)Z~1'E:
Tem R· pa.1avra o nülore· $ena<1or :·0 que representa a poupanC'c n~('io~ !Nr eX~;llpl,;.', n::> f~~l...llú à il1dfu~rir\' O SR. ATíLIO FO}J'Tt\NA -+ OU"
P.tilio FOntana.
na I, dinheiro que deveria ser reinve.s.... químio-l.. de !\i:t ..l~n.to;, S{!:!n. d·J~~da \ <..;0.. com muito pra.zm- o ap<...rte do noO SR. ATtLIO FON,IT,'\..."'\A:
tido na. inuus:;,ria..
um das pontos ·bâS1CW' PMa o deo-::n~ 1b;~ Sr. Senador Bezerra Ne:.ó.
""-"TAlN ti. ' - M'u vOlvirnento da nos.w. agricultura •. cO-., O ST. Be"!erra Neto - O n::>:'re s~ ..
O SR ' A ~nO
'
"
-"
<=
rv.,
. (5 em rev-..sao do OTII,uOr) - Sr. pre lo grato pelo "'pa..~te
.
' m o ocorre em todos 05 países civili~ nadar Aurão Ste;nbruch, llu,t.'andO
S;den:e, 8:8: ?,~l1:l;dor€.5, 11á di~.s to_! Temas cu~. 111mentàvelm€nte, de zados com o elevado ind:te de au- I "s p::'ll.a.vral) üe V. EX~. colocou o C.l."
mam
....s co,llle"nr.ento
de um dJ.5')'!ll' que tl 5'~Ua"'0
"'Od'. PLVUUZJ
~.
r'a um dmento da, população"
cGn}o é o ~
CaSO 11'>0 da encdmp~çMo das ref,ina"'Ítt.":<,· p:.r ..
~
.'
. d
1~
,....
...r"""
Em
d
cO p~(}l'UnC1a o por S. Exa .• o Senhot retr.aimz.nto da parte da. iniciati:va
o Brasil. '
vez ISSO, o Sr. ne·ltic1.U-n.rl?f> U<Js ~eus pt'ec1SO'i> tennns,
Pl'eslde.::w, ~ Re-publica no pnHKlo da., o:a.&Se.5 produtoras e, con5eqüen~ sidente da RwÚblica baixa. um de~ legaiS e técnicos, O ?res.d,mte d~
<las La:"anJ t1. ~s, com a presenq~, de temente, c. elevação do
custo 00 ereto eno.1mpando hS refinarias de Repúbl,ca, quar.do O,'J"'Slnou o decre·
MmtstrQs d~ E::::tado, parl.tlltenr-ares e vida.,
.
IcaPital mw,o:na1 privado, q1te ftInClO~ to da epcàmpaçãO, náo. es.t.a~va apc·
cutras-~u~.or!dad~.
'.Mas não entendemos por que ra7..ãQ nam Eccnômlcamente,
t nas exercendo uma atrlblllÇ30 J€--:;:nl
S
!?r d
da
.A.-:sim, Sr. Pr63idente, ver1ti::o que de de.::.upr(lpriar ou encampar, m~1.'l
Ao ouvlrmo.s êste prOnUnCl..1mento,)0 r, ~ eS ..e~t-e,
Repúb!.ica. reso~. nã.o estamos caminhando na trUha \cumpnntlo uma etapa prevUR na ff't!:emos a .<.,ensaçáo de· csrarro05, real. 6~~T:~\PaJ.
áS Tefma.nas partl~ da contenção da. influ,;u'o e do Cll$l.O IgislaC20 e.')p~ctnca, dQ monc,pó; o esoa
. n.ente:, atravessando UnlQ fa"-e ae
Sabem
1l
de vi<fu.. ObserV'hJJlo.s que a nOS!3a tutal do petróleo. Há pouco., d i:!.~,
a..th'idade das m~.is eficient.es n; ;ld- tr b' OS quo a e que crio~ a Pe~ mueda cada 5iia m~iS se _desv~lorh,~. S, E:X!.' decretou o contl'õ:e da •• npGr ...
mrn!stração pública. do Pni~-,
.nao
5J ras
pel"u;ute
encampCiçao
O Sr. Aamo Stetnbrucn _ Pernll~ taça'o do o'!."'"'
V'amtJ8
discutir8 esta
parte _ mas
_.. v bruto...... que e outra pa,.
~ trnt'censa. notificou, 'a,trM't!S d.e ta.mbém tsrevt. qUe as I:e!lnari.as exis~ te V ,Ex" 11m aparte?
ISO. :e a ~gi.')lação, dentro da pol1t.j ...
editoriais e até mesmo jornais da rentes. lta. epoo:a da criação da Pe~
O SR. ATILlO FONTANA _ Com \ c~ do mi>nop6lio estJ.tttl do ~tro;ro,
Oposição teceram comentâ.rlos favo ~ trobtâs ':uiJtinuarlêl.01 trahaill<:tnd'o.
muito prazer,
..
> t1a.~ pr~vê. n.~~~.üs
1:\ enC;\mp1;çih) (.:.\~~
rãvets 80 discurso do Senhor P1'esl~
O:a.. essas refinarias trabalham
O Sr. Aarão st,einbn1.C1~ _ No\:)re re!l!lnnas pa. t~culüt!".s do PaiS - .-t'f'
aent~ da. R..:públíC-d, no qual S. Exa. econóIlli.r;.lmente. conforme 6 unpren- Senador V Exll t. i de convír que QU:11S V. ~ Exa. rec{ll'':"<:c~ ~cl.é)}. :'8. ,. !1
!.,?callt.Ou exatamente () problema. cam- 5-?o. ~m publicado. Enquanto nas r~~ essas ~prêSw; já ·sabiam: que a ql'al- ~;a ~,;ao.., de tmr1:·.ê~.:s Prl~,,1,.(i:'\_1.t::~S
b-Ial, o da vaIQfização de- nossa. mve~ tmarias particnl8Ies dezoito ou vinte qller momento podei'lam ~dr enc?.·rn. ~.~ ~Q~'" .d~poe?:~nretlote~.o~ \p"..d,~.:,.;' •...:
da, o da cOfltm.ção do custo..de..vida. fun~iJ)nárioo reftns.m mil barris de pj.da& pelo G-ovérno. E~ta\lanl as6nn .... e.~ . . : >, 1· . ' - " ' .
'-'
• ·i';· ..
e o da. inflacâo
petróleo por d1a.. na.. Petrobrás são funcionando _ digam.os e.sslIn _ em da .. fi.l:pÚ'o.l~~~ no c~m~::I~.:~'1, .~\ \::.:
D...l>;,:.e mesinQ ' o Senhor ?resid~~"tte n."."'Çes5á.:rios 48 ou 49 fU!1clonàrios para ca.ráter precár';o. E do próprlO dispo~ no_mas pre'lS.as na lel p.O;,}. o ....
da Re-púNica, naqUfla o.cas1l1o,) que refilUl.r a meslm- qua.nt-idade,
sitivo Iegal,d; ~o.noPólio t.5tutnl, da. jU5t·t:~~1izaÇãOI. e comen~c~~·):'1~i:~ (l('~
para. pOder rea".l/tI as refOl.IrtW a~
Sal.1emos, também. Q.ue as refina• .?ETnOBRAS, essa, trG.ns:i.tç~~~·drui2, pe .ro.k~, rea 11.~.1l G e. a ...\,,,,:~,,,v " ..~C>
base, era neceJ,sArio rt.'gularizar cert<>~ rt~ particulare;, têm um m&:cr ren~ o' fato de alguffi3.S refmnrias serem reflnardtS ~ ~rtHm1ares. ~.,.a~... , ~·1,:.!.
. setores da vida. uacia.1.\lI, cerno o r.e dirnento,
mal fl.,dmln!stredas nâ.:! L-.nnlicll. iliztt enca~paç.ao ,e reclamada e d ....!oc r..... c~mblO, o mo l€tár!O. et.c .'\.~unr.lou,
Da ma.téria.~?rima bruta, do petró~ Que se deva extinguir o mOrK\pó1i~ ~~ d?- até.". por .~oservadores, ~l~e- n..a~ ~":
muda o Chefe d,) Governo 1;lu'" a QO .. lCQ. extraem ...o..l.2iOt percentagem de tatal, Dever~e-lQ.., ist(l S'.Dl. subSHtUlr :3.0 ~w. ?>cc.do cot;;o out;:o..'y ~j)s\.{)...,
.MOC çj.ixa'7ia uma. 'noiTa jns't,ru;~"', ga.w-lilla, doe produtos· maIs valoriza~ êsses maus dirigente;; 1 : \)ons adrol- ... CO!1 ó.nlC?S d~ p01I.IC:: loJ • : 'c. r~-J.
... ~
no'" .. "' ...., '3Z'O "'fi m e Ihor""" re~ !llot ~ d ore' O o etnDr'"
- o'e Ca,~ .ezes ln:.l..u,pe,tas,.' per,~enCenll:'_." IY' ."~
dI'o~° depol's,• ti'venlos ,l1U'
co ,t
uv.::i. ~ .~ "",,,.)~ , , a
esar "os
R «0, Imen",
lt:
......
"~'
•• ~
~ .;.
•.•
0'0 mo à escola (\0 Imer[ll,smJ eC)r.0'11 ~').
'
nhe~~lE'nt[}
da. . Instrução 2ô::l, que sultudos. obtêm ma.i'Ür margem de lu· pua,:!]. conhecl?~m. al. a ~DCSlçoes tl'
r" caso eS'Pêcí~tca do P,?,".,..!y,?o r,~··;~
. modii.1cou o sistema e:unbial e olJ- era. O l"..leSOl')- nft'3- acOlltece COm a Go~erno, .nesse ten.t.l~,. ~:n~ra
~ \ ""'1, c{"!mp~eendem e defendem {l en.
tras providê:ueifoS que. na, verdade, vl. PETftOBRAS. De acórdo com noti- v~seJIl r~l~. l;ltna \1.~ .•• .:;Th:i,:30
campação das retinarias e ;ünd I a
fl:ham ao enc<mtro dos interéJ.ses na. clas confidenciais qu~ chegam €li) nOf!~ :W,.[\ çUbhctt1:Wl~ p'.lrll. p.- -: a..ue ~~ complementaçti.o da polftic:'t e'it;J' li.
clOnal'3
t
00 conhecimento., éSte
ál'gão não ·estã tava.ra em ex\!elente .s.ltua~~ econo~ d-"> n-etróleo. nt t'3' de 2 ou 3 et"j)'c;
. emulto
que e.ste·:lVam
sendo reclama~ obtendo o SUChoo.
eeono'""",:"o
oUe do_
t
to
~ ,.
dJ.'" hA
!)..')
~
......... - . . .
"U1i~a enquaa. o o mesmo nao socol1 ",,- que !àltam 5er ativg:das. O ql!e o nt)~
d
!ll.
veria·obter.
cia com a;;; refínar.~ sU.Qo!'d;n·:JdflS ao. ore. senador Aarão Stein. uc.h d~;~\'...
. o oe SI Exa ';f)D.c;eqUlu no. prl_
AI~
d'o'.
t,tido, "5 l'efm'"lio< po>_
me"·
{;Ju
......"V............,
...... E..x~cut I"0. Agora, os 1ucro~ d e'ists
l' ~ ,_o e
e todC3 osI
bras! eiras E_ -p:'l'::m -- (:o
•• 1)- m m-enw, encoral21: as '~H!.1".Ses ~;('u">es "nda CO"t."l'bue- com uma
' d e lTe
' m p arp. c :J llaja umn. aümirust:ra."{'() &fgll!a,
V.,O(!
toras
l>l~"""'"
~
"'"'"
~
finaria s. que ao '"
.,..ve:;;
.'
li
li! ver'~!.:a.a1a se lne3!l10 (et- b,,·ande percentagem dos seus. lucros as mãos de l?arHC\llal'ee. serão distri· tÊcniCà patriótica e norm81 PJ.(3 ê .. _
U\ estab !(Jade da. nossa moedn nos pars a PETROBRAS. somente fi. RI;':.
buíáas em 'oenclic'o de tôd,1 do popu- scs no';os depai'~al.lentos da interv'.'nd.1as ~ubseqüentes, Ia!ll·'!ntà~'f'1lllente fin.Jl.ria de Capua,.v;l - seglUldo pubU- laÇão 'oJ:a.slleh-a,
} g(
:nmentw.
tsso rtao d\.l!'OU multo.
caçÕ€s que conhecemoo _ nos oito
Começou a cIrcular a. n"tJch llc anos de sua existêncla. já pago\1. aprlJ~
O SR_ AT11.IO ·':;">O:"~A...'l"A - ~."'.O SR. ATtelo FONTA.N.I\ - 1\1u1...
eomiclo que seria. reallzsdo na Gua.- xiroatkuneute cin~o bilhões. de cru- deço o' aparte de V. E:i!l.
to- obrigado pelo ilpa,rte. de V. E.'X+_
nabara.;. com movl1neuto de. gente d~ zeiros à PETROBRAS~ corno pt\rt.e dü
Sabe.'!105, pe1'fettan.eut:, que o Sr. Babe1llos que e um ato legal, m~1.S Que
t{Jdoo os Estados. Ent.hn... as 1.1ottClaa renda que por leJ cabe a essa enti~ ?res:deIl&e da Rcpub1iC<l agJ..tl den"Z'Q ;\",0 n.e!horará a situa.ção do Pi\>.f> r:"m
ttl.an::c:aute;s
não vinhtrQ l"In l.~n() dacte.
.ias suas atril:miçõ:;. 1eg:a:s. b\as não tratá qualquer alivio ao custo de vi ..
6aqut>le ttlslf'lrso, E M comicl0 da
Ora.. com a encompa.ção dES$8.S re- quer dizer Ilue S. Exa encv_. rOU a da, à inflação da nossa moeda.
GuaD, Sooo.:a o Sr. r[
"""".'t'ldent,.
da L"\>
0e, finar''''''.
nwemo<dedu"';""
que a prê~
rnellior re~dorê.s,
soluçao\ de ·vez
que es,.sM_ hOje
em~
·A gora mesmo, t'.vemos e. 'lUI'orm!l."
. . ""~
......
to'
~
uo~
particul.gre
s
pública anunciou a B.Sslnatu"a dos PE:l'ROBRAS se tornará umtlc fonte
,- d
çio de que. em Bt'MillQ, os pC\Sto,s de
decretos de tabelamento de hlu~uel de de empregui.SUlo. Como pertence ao não pru;.sa.m de m.eras eznpr.::_ . .:_ ...3 o d~stl'ibUlção da E>oetrobrás silo delici ...
hnOveJs, a que, tivemos oportun' ','dade Go\'êrno, grande número de pessoas ·refino. po.t.s quem Un.porte. t pet.r·.. :e::. tã.ri05, que centemos de tnilhares. d~
d
-H
I ad
....:...,.
ê o (Jo.,êrno, (l.través de \,lr, pl'l.a p ...
~ nos refenr hA pouoos dias desta. ....... co cc ~ palSS3... d. Q, Vll/'er ~ em,t.a trobr.fÍs 011 do Conselho Nacloool do cruzeiros de prejuizo, a11 se Vetl1i.Ca.,
tnbuna, o da d:esaproprlaçãc a.trl,.vé~ dl3. Na.ção brasUeira, Dê&."-e mooo não Pe.tróleo. e também quem entrega. () De outro iado 00. postos de pal-t\cu..a ...
d~ SUPRA e o deeretc- de encampa' forttllec~lnO.S a situeçlÍo econOmice. do óleo bruto às compa.nhiM pa.rticula. t'~s, se não enriquecem, proporC\:)!l!lln
çao das reí~ria.s P3:rttcul~].re5.
Pa13:
res.. tU) preço que êle próprio ~.s~.a. lacros ao ê.sse.s particulares, mas pro~"~S 'lA d
.
O eatatis:llo,· todos
sebemoo. n!io beI~c", ,. dê', que- f~' por' int.er .. t",wcionam lnetos, e.:lCfUitnOO q:te os da
C~'"
\I't;S
ecrer-os. pclr O1a'- Olre~ trás resultados favortiveis. como seria
... ;j c
1.1j
.............
P
- ,
t' t ti
J\
,.
_a "r' m a IgU'jla !"3.,..~- d.e ......
~
me'dl'o do C.N,?" a prec,a do combu.<;,etro·'''elment
... r~s es ao sah_~
en O: pre li 20' V°"...-r 'êm de d,ocJ·ar, FUnc!onam. mal ",,- em.- tl'vel llqulda,~ ~otá nas mãos do 00- ut' n~....
I
d
""'{J
~,.......
e"' . .1.1<;..>.......... q'"''lO e
.....
~en, o repel·:,c.l!..~es d~Y'''':'''a'vel'' c no pr;,..., ..... ooQ-,J'fêrno, Jt o ca.so do Lóide
"'"
..
"~'" 1\.lIn~ pO' q"'?
~eror
b _1
<fl"
~
ve'rno, ' .......rtant..o. todo o cont!"õle, As n'~ .u"""
.... w.c
que I) St, Pr'Sl'd\~""'e B!'asileirn.
coa RMe PeITOv·láríe. Fe- refin"rias
t"'Porque aIl' h'!;li ..,.'
ur.nde n"lUe"O
eam,lcw.
"~li
~
pa.rticulare;s IV'o:llece:n, as~
LI.......
d R. n.
"~PlLA-'; Ca COruJ.del'a lndi.spensâvel dere.l e d.:.t. urópria Compa.n.1lJo Na..cio""
.tr
(uncionárros. e também outros fal.(}...
P<i.1"!1 realIzar a. reforma Ah ba,~
nal de Motore3. que apresentam dl!"- sim, oon10 stmp-l.€s empreit.eiras, .,;J;1:0
d
N
U1:;'
aliú,S se cO!'tUIna flJzer 1':.:1 con~'!",uç~o t~8 que nau pc emas, agOr::t. com?n ...
I b~e ~UCfJS. di~s_ realmente a j/Cits extra.ord1nArio.s, principai.s cau- civü.
ta.l' e que ocasionam "defi<:lt" às eUl_
pu
aç
d&ses docretioG o dólar sas da. inflação em 1J.Q5S0 Pais. Se
.A,.. refinarias p3.tticuta.res bra.si1ei.- prêsas estataIs.
que é a 1l1oeda-pa4rão. SUbiu de rilií fóssem
ct:~cl'V..\.Ções ~rt.iculeres., ra,;~ como a. Capu9.va, a Iptra.nga, a
Acreditemos que o Sr. Pl·c.:!{}pnte
qu~trocentos e PO!lCDS cruzeiros pai"R acredi.to não setla me o resulta.d'O. ~1an<l'uinhos e Qutra.'i. não passam, da República. deseje resolver o p!'um.1 e seti!centos, no câmbIo pa.;:·81e
No ent.àllto, de Um momento para atualmente de simples orp.rlizaçó-es b~ema da alta. do .custo de vida e da
1~. Isto, naturalment.e vai inflU.1r !w outro o. Pl'et:lldente da Repú'oiica. ba\- controladas p'êlo Go-vêrno- que fixa o tnH-ação. da. desvg.lorização da noo~~to de- vida vai intluJr na. des,,::a.:o~ xa um Decreto enoo.mpalloo as ten~ preço de .custo da matéria prima e :oa. moeda. Não devia... po1.c; oe.sta
li2ação C1a moeda
nanas. qup fun~ionam bem,·Têm qUe dos. derlvudos que devem ser ent.re. o:1ooi5.tilo. encampar tais retlnarlo.8 .
... ~ O Sr. Antélnta' Jucá _
Pen"';!c ser p.~", O Gcvêrno n,;;'o """tle· oou·do
Por isso não N-a.da tenho contra elas e até !fosta,...
v Exa
'~~........
~gues a.os consunll rC$.
, _
ria que as empr~sns particulares fôso';'ad.o'r)' umNapaz- e? (.~c;."'e17f·Tnento do f.lscã~las e não. se ?t'opõe a iSso no vejo o porq:J.ê dessa e!1campflçao. sem r1goroSamente fi:scalizads'" e se
ao :l.C!'f:dlto que o l'"'re.~
decreto, O 'preço t€ré. de ser .jus- A'étll
d!,·o
defrontau'o~""'"'"'·
com. um t!Stl'lbeleces,;;em pUIlÍ"ões às 1n'l.U),-,>'lS,
ti o dól ~"f'-'
~
<> •
•
...." •. , . .
ar no" mercado paralelo' venha tado, seja pelo volor nominal das problema. sériO: - sabetnos. q\~e a
~
·á I'
a InfluencIar custo de. vida
ações. seja. pr qualquer outro. forma ?etI"obl'is tem, em S1.lâ organlzaçao. a mas na.o encamp ~ as_
.'E::te pOderá
no .,ni-·;mo· um ter. de pag<lmento_
. mão dos' cotnun.l.sta5 que aJ·mn.m relA nosSa preOcupl1ção - qüe é a de
C"'.ôme~() ~& lOfbç:' J 1')01' "f'1' ultili_
Na situe.ção em que ~,e e-ncont.l'U o lf!:n<hcaçôes que não. são j)ropruu;1en. tooos. - é encontrar LIma fÓ~Olnl3.,
za-dQ. t20-s'"Jm~nte NU tl:t"i::;m" O QUe Brasil. em qu-e o (JQvérno. para rea!i- te do..; t!"a.balhad6res mas verdade\ra ;,enão par8,lts...'\"r'. de uma vez !t. a.'t6
está Ilcontecendo é QUe o dóla.r -no' zar alguma cOisa., tem de eJllit;.i:l' pa.- pressúo política.. Or:;..., ~ eclúS~O ~ d'J c\.1Sta .tis vidi!, da tn!hçco, pelo
I
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=~~==~---------=~~~~menos diminuir o seu ritmo acele~
lado.
Há poucos dias, o dólar pas.c;ou Oe
mil e quatrocentos cruoolros a mil e
&etecentos e, com a -situação de in~
tranqüilidade em que vive o País, \'ai
a dois mil!

Nossa. crítica é construtiva; Visa
apenas uma sincera COlaboração, de

homem experiente, Que se criou no

trabalho, luta,ndo. e que faz parte da
claSSe dos dirigentes de emprê.c;as.

Temos. realmente, experiência na

luta pela vida e conhecemos os reflexos que traz.
O Sr. Bezerra Neto - Permite Vos~a Excelência
aparte?

um

O SR. ATfLIQ FONTANA - Pois
não.
O Sr. Bezerra Neto - Reconhecemos a.'3 preocuIXlções de V. Ex!)., mas,

no caso particular da Petrobrás, os
número~,
os balancetes acusam o
contrár;o, atestam a existência de
uma emprê.sa muito promissora. ape:'
&'lr dos abusos, convenhamos, que devam existir, como parte dos nossos
velho:.> \'icios, das velhas liberalidades administrativas. Mas, a Petrobrás. através de seu.s resultado"- comerciais.'contábeis, apresenta núme-

ros POsitivos.

O SR. ATíLIQ FONTANA - Nobre Senador, representa numeros po_
61:tivos. pU:s uma únICa retmaria, em

ano.i,.-Canalizou para a Petrobráscinco bilhões! ~e outras refinarias
contribuem", é natural qUe o ",ulio das
operações de. Petrobrás ,s.eja annuador.
O $r. Bezerra Neto - Não é sã
's.;;ol
O!to

O SR.' ATíLIO FONTANA -

Ela

.nao funclOna - econômica mente. porque
tôda emprêsa estatal custa caro, tudo
que é do Estado é mal administrR~
do Temos prova di,c:;w em todos o~
,"-atóres. até mesmo nos postos de "'asolina.
., é
O Sr. Aurélio Viana -.- permíte V
Ex~ Um

apar.e?

O SR. ATfLIO FONTANA -

'

SI'

P!'"€sicl.€nte, concluirei meu d;scnr50~
Antes, concederei aparte ao nobre Se_
nanor Auréli~ viana.
O Sr, ktrélio Viana - Estou curio_
so pOr saber quais 0,3 posttl.5 de O'a_
salina admüustrados p21a Petrobrás'
quantos funcionários da P~trobrá.s·.
pagos pela. Petrobrá."-, existem em
B!'asilia?

O S,B:. ATíLIO FONTANA - )robre Smador, nã·:) tenho conh.:c:mento detalhada do assuntO. Presto, apenas, as informações qt<e a própria
petrObrás forneCEr, através de propa_
ganda nas radiodifusoras de Brasília
pedindo preferência nos abastecimen~
tos de veiculoS'.
Entendemos Que' se êsses postos
pertencem à petrobrás, também aqueles que lá trabalham devem estar a
iSeu serviço.
Não precisamos focalizar apenas
isto. Tudo qUe é do Govêrno - re::

pito - custa caro, funciona mal, con_
tribui largamente para inflacionar
no"sa moeda -ê encarece o custo de

vida.
Enquanto emprêsas como capuava.
6ão tão bem administradas, aS em:prêsa.~ estatais camam enOl'me prejUÍ70.

Eram as referências que eu queria
f~,zer. com relação aos ato!" bnixadoR
pelo pr€::.U:Ien;e da RrpÚbl!c3. en~?'M
p:lndo a.<: rei,inari.a.s pa.rticulares a favor da petrobrá:;.

lua.
Espanha'sob o"regime do ditador
Franco, duas pess0a& acusadas de cri.
Imes polit.1COS serão exec'.ltadas,
usan~

campos de externiínio, quandO vitimavam-se inocente.s criaturas, E alguns
dêsses---criminooos hoje submetidos &
julgamento, não hesitava!n' em reve:ar
que a~iravam criancinhas de tenra
idade contra..,.muros e faziam com que
'velhos e mulheres cavassem suas próprias sepulti1ras, para serem assassinados na presença dos filhos que
eram, em se~uida, sumáriamente 5a-

.Dpinar sôbre os assuntos abrangidos
pelas respectivas denominações t: precipuamente:
'

dO, aqu~e pais, o garrote vil, como
1) a Comissão de lndústr'ia e Co) instrumento ce execução.
mércio sóbl'e:
o "Correio da Manhã", edição do
&)
indústria;
dia 18 do corrente, a pl'Opõs;to dessa
notícia, teceu r,onsirtel'ações que não
b.) propriedade industna1 e sem
nos podemos furtar de transcrever
reglstl'oS;
nos Anais d-a Casa, porque, contrários
C)
com(Tcio em geral, comércio
que somos à pena de morte, mOl'men. crificado,.
E F'ranco se esquece da lição da \ extel'lOr e interestadual'
te por moti\"os políticos, nào pode·
ríamos silencbr, de maneira alguma, história.
(Lê) "
d) Juntas
Comerc:a's
(consf.,
diante desses métodos medie"os.
art. 51? número XV, "e", segunda
Quel't-'.lJo~
rel-er, para nv~a parte);
Acentua o jornallsta:
lem::lrança: lento e doloroso es- 2) a Comissão de Mi"nas e ·Energia
(Lendo):
trangulamento. As palavras são
sôbre:
demasiado frias, mas bastam a
DentJ:o de poucos Cj~; talvez
quem tiver um pouco de ima~
a) rec\.U'sos minerais e fontes de
sem prOVOcar \ grande abalo na
ginação. A propósito da desu~ enel'O"ía'
opiníão pública - às vêzes exman:dade desse método de tor~
b)" produção mineral, metalúrgica,
cess_vamente atraida pelo notitur~ falou-se, e ainc!a, se fala, siderúrgica. e energética;
cioso, pelo assombroso, pelo ruidoso, pelo eE-petacular _ dois re~
da Idade Média. Mas há uma
c) cursos e quedas c.água;
beldes espanhóis vão morrer no
imprec.são: na Idade Média
garrote vil. ReCOl"dando outro,
sim, usava-se o garrote vil, a
d) transmisSão e distribuição de
Griinau, morto há pouco mais de
dor física. do condenado era energia;
igu.'11mente. inefáv~, talvez a
meio ano pelos mesmos motivos
execução se rodeasse de um te.
e) águas subterrâneas;
e pelo mesmo mÉ:todo, serão trê:>
neh"oso rito que hoje, não por
f)
combusth'eis e combursntes;
pessoas d-estruidas de maneira
moral,
cong) gases naturals ou industriais;
um
aperfeiçoamento
suficlentemente desumana para
clui"iamos, quase pelo contrário
h) energia nuclear e suas fonte.';;
que o assunto transcenda em
_ mas par uma espécie de seni)
geologia e geofisica;
mu:to na verdade infinitasibil'd'de geral, e difusa, desaj) crenologia,
mente - os estreitos lim.tes da
po].tica JnLcrna de um país e vá
pal·eceu. Desde então se passaArt. 2Q- Os artigos 46 (caput) , 56.
feJ'i~', exti-enhlmente ferir, o que
ram muitos anos, o homem não paragl'afo 3°, 67 e 91 do Reg1mento
os humens tém ce mR!,s delicaé melhor nem p'Ol' c!o que en- Interno passam a ter a segumte redo e mais grave: o tão maltr,,~
tão. mas a forma de nOssa sen- . dação:
tado e f<J~ltál'jo humano.
sibilidade e diferente, e certas
co:sas não aceita, naturalmente
"Art. '" 46 Ccàput).
substitui ..
Desta. ICorma, (" p~rant€' a imnão aceita, e repele, com a vi 0ção por:
_
possio Udade oue o mundo tãlência. reservada pela organismo
Art. 46 .. ~ Mesa se com'poe
cit.unente .se 1 E"conhec€: d1~ impe1
à expulsão de corpos estranhos.
d'e ,-:-m PresIdente, um. y ce·
dir atos des.~e gênero, talvez sej,l
i ' Por
tudo is.'50, a uitlízaçú'o do·
PresIdente, quatro secretarIo.s,~
me!ho.:, por l:m mot.:vo de trôgarrote vil faz supor, em quem
quatro Suplentes de SecretárIO •
mc.'1 delicadrz:l.. ci'::::xar que os
o ut'Uza - govêfno, classe ou
............. , ................. ".
dois e2panhóis _morram em siindividuo - tais requ'ntes de
"Àrt. 56, parágr'àfo 3Q - SU·
lénci/)•. S~.!l. di.vulgação, já que
selvageria e uma tão grande
bstituição- por:
aigi.ms lH.mem; de sua pátria não
aU.'.iência de humanidade que nos
lhe.':, pc.umt-em lP.Ol'rCr c<..m !ludeha concluir, sem mêdo de er~
§
39 Sempl'e que resultar
man3. d Jsnh1.de. Pois, aUEm rorar, p.5'Jo trjunfo do irura-huma. eleição :para V.ce-preSoldente, zç
d~ morrer
corro e.'gnid1..1e. t-fno em seu estac!o mais puro.
e 41,1 Secretátios, 29 e 49 Suplen
trl1ngu;:'l.cta pGr 'm gal'_'0~·e 'J''!
Verdade que ao carrasco, pa.ra
tes, de quem pertença a. partidfeendel'-se ficam as palavras do
do já representado em lugar.
Nós outros, br!Jsileiros, S?mts
poeta:
re.<>pectivamente, de Presidente,
excess.vamente !ut)'lernos, e há
lÇl e 39 secretários, 29 e 3Q SU'"
mu' to se desga5to1. o cipnrE'lho
"Qu2m
finalmente
sou,
esqueleto
plente, considerar-se-á prejudi...
de .~?I'..3.bilidade t1..t nos pcrmi~
[letrado
ca!!a a apurada por ultimo".
~Hja avaliar,
conci~,
certas
AlienaeXp
eco?
A
injustiça
não
:formas, apareíllErnente m a i s
"'Art. 67. subíõtituição por:
[me cabe
brutas de viVl'r, sofrer e Tntrr ..
A mim só: cada um ao reclama
Art. 67 A Comissão Diretora.
rer. Pp.lla5 d'e rr:('.!'te, Slln fli~l'
[e recebe".
mOs fiCO:i l::I!,ldos: ela;:; estü,)
é constituida pelo Pr.esidente.
v"ice~Presjdente:
SecretárlOs e
com fl''::..J.uer::c-.. '~ 1 {Jf jorna's~ c,cMas as palavras do poeta são
Suplentes de secretár,os. A de
nhecemos a côr do 5!l.11gue, :mas
evasivas, e não se cristal:zam
não, com a mesm~ V:otêllc;a, o
Finanças terá quinze membros;
na página: à luz do humano
as de COnstitUição e Justiça e
sea cheiro; 2- técnica. seus :lciferido, adquirem uma vida es...... de Relações Exteriores, treze; as
dos e .seca'1tes", fêz de uma peLa·
tranha, e a defesa do carra~co
doe Economia, de Legislação Sode mone pouco menos G::> que
insensivelmente se transforma
cial, nove; as de Agricultura, do
'ltma operação mat.emu~,ica preem lamento, ironia., protesto e
Dlfitrito F'€deral,· <De Educação
cisa M'l.s,} g'eneralí~sim') Franacu,»:lção.
co nos dá, ao mesmo tempo que
e Cultll1'a, de Indústria. e Co·
Estamos
lE·;-nbrando,
Sr,
Presidendesumanidade, uma lição magismrrcio. de _Minas e Energia, do
pOlígono das Sêcas, ce seguran...
tral de sem~lltica e filOlogia, nos te, umr requerimento de informaçôes
ao
Ministério
das
Relações
Exterioensinalldo o .significado e a ra'z
ça. N:!·Cl<.n:d e de SerViço p'-!bliefet.va da palavra pena, isto ê: res sób!i: SI'! houve pronunclamento
co CSil, sete; às dema1S, Clnco
c!aque1e
orgão
a
respeIto
je.<>se
métodor, ajllçáo.
membros cada uma".
do de execu,,;ão.
"Art. 9t - Substituição por:
Se
tôda.
a
humanidade
Se
levantar'
Art .. 91. A comissão de Ecoo qUe é garrote, portanto? O contra ""sse t'po de assassinato, Sonomia compete opinar sôbre asdic~ona.rio define, em poucas pa.
bretud;; contra. homens acusados de
lavras:
suntos. pertinentes a~
crimes pol1ticos, possivelmente as
1 - problemns econômicos dfl
,,' Suplic10 por estl.'au"'wlamento, próximas vitimas de Franco, serãú
pais;
,usado principalmente na Espa~ poupadlls a tão v:1 puniç.:O. (Muito
2 - cperações de -crédito, C3-"
nha. O condenado morre sen~ bem. lIuito bem).
pi~cliz'lçõ.o e seguro lCon~t., ~r
tado numa. plataf~rma à qual
ligo 5, número IX');
O. S::t. P!tr<.:'J:I:JnN~":::::
se acre::::::,rnia um po,str, tendo o
3
prod'uçã o e conSumo
,pescoç-Q envolvido por um c~:a_r
Sóbre l::I, 111~~:l- p::-o~~to d::. r:'clJ~f~o
(O<'m.t" ~l't1go 5Q, nümero XV.
ce ferro t n ...:..lo a Ulll tOrno oue que vai ser lido.
·"C") ;

l-

cru..'a o l. 03~e. Algnma.s voiias
Muito obrigado. (Multi') bem!)
E' lido o segUinte:
apertam o co1ar &0 poS!.e deterO SR, PRESIDENTE'
mhlando um lento e dolOTo,sO
PrOJ'eto de Resóluc,ão
estrangulamento.
Tem a palavra o nobre scn-a:'lo" AafJ9 6, de 1964
Tão Steinbl'uch, na forma do § 2Q do
Revive certamente, a ditadura franArtIgo 163 do Regimento Interno.
qu'sta, os mét()do 1 de extenninio praAltera o Revimcnto Interno do
ticados na Al"'l'1anha, hoje relevados
Senado Federal.
O SR, AlI.RAO. STEINBRUClI,
nos processos ~11 que são acusados
Art. lI? São 'criadas as Comissões
- (Sem. revisão do orador) -sr. Pre- 00 crimino~os
de guerra de Aus- de Indústria e Comercio e de Minas
,!iidente, S1's, Senadores, .noticia a Im- chwitz. Relembra a tr-ste página da e Rn~n(a, cada qual com '1 (sete)
prensa que, dentro de poucos dias. ma-ncha imposta à humanidildc, no.s membros, tendo 001' comuetênc a

I

'

L

I

4 -

instituicõc.s

je

cré~to,

c.:i.mbio e tl'2.ns·fel'ênc'a de valores para forJ.. do raiõ (COllst ..
artigo 51?, número XV, "k");
5 - med·da..<: (C()nst., artigo
.I)Q. número XV, "!n");
6 -

aumento

t~mporário

do

im,pôsto d::l exportação pelos Estados (Const., artigo 19, pará~
grafo 6(1); Of€l'ec:meo _o respec..,
tjvo P-:'ojeto de R2Z01ução;

I
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'l esc{}ll1a dos membros do do. De acôrdo COm o art. '13, letra \
Conselho Nacional de ECQnomia "d", do Regiment.o Interno, será pu-

(Const '. artigo 63. 1) e titulares blicado e, em seguida,
<ios órgãos que integram o Oon- pela Presidénc:a.
selho ~a Superintendência da
Passa-se à _
Moeda e d'o Crédtto, 5a1\'0 os Mi-

despachado
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Mantemos ,a és.se respeit\J ,a po~
sição qU6 Já anunclav8.:{Ilos em
manifesto de novembro de 1962:
"Quanto a nóS, pode a Nação
confiar em que não faltaremc6
.com o nosso apoio a quaisquer.
iniciatlvas que, re.spe:tadas as
nossas tra..jições cristãs e democráticaJ, v16em ao aCe5so da massa camponêsu à posse e à propriedade de tenoa, por meio da refOrma agrária, Ou a tornar efetivo o
dire'to à ca:'a próprra às populações das cidades, com a lIdorma
urbana, QlJ.cremoa dar aO' crédiv.:~
um auJênt!~Q sentido socinl e econômico, cem a reÍorma. bancária,
e transformar Os impostos em
instrumento, ao n'lesmõ tempo, de
coleta de recursos suficIentes para
as at'vidades públimls ~ de rediS·
tribuição da renda s.ocial, por
meio da reforma tributária".
Continuemog, favoráveis a. tud.o
i&'õ.o e aO mais que seja necessatio
ao desenvolvimento nae oual e ao
bem-estar do pOvo. E disso demes
prova com a in:ciativ ~ de pr'ojeto
de reforma agrária, qUe chegCi'J a
ser ap::ovoado sem dbcrepância no
Senado e só n}o :) foi na. Câmara
porque O 81'. Presidente da República levou a ma:Cria qUe o apóin
a votar contra- a proposiçãO, sob a
alegl3.ção de que era imprescindí~
vel a. reforma coustituclúIml. As~
sjm, nitidl'IDente, se definem as
POSições-: bntenhse os detnCcrata.s
pela reforma agrâl'ia, ainda que
contra a reforma da. const:tUl.
ção. ninda 'que contra a reforma
agrária.
Recusamo-nos. a nos alinhar
entre OS insensiveis aCs ~Ofrimen~
tos das maSSas e da.s cla.%es menos favorecidas, 'mas também não
queremos nos confundir COm os
que exploram ês.::es SOfl'imentos,
fazendo da m:sél'la, em meiCs ao"
exc·essos do reformismo dft'"'"'''"r'l''''ico, inversões políticas de rendi_
mento eleit.oral, Nem nos cabe a
responsabilidade pelas conseqüências d03 maus governes porque
em nossa, vida. partidária., o que
nos tem caracterizado é o tncessante combate ao s'stema de fôr ..
ça.<;. que há m\üt05 'à.Wl5 vem ·dl.rigindo o Pais e ao qual sempre
peltenceu o- Senhor Presidente da

nhtras. de 'Estado (Lei m.\me!\)
4.131, de 3 de setembro de 1962,
CO:\IPARECEM MAIS 0.% ~E:-nIOart:go 35) "~o
'
I .RES SENADORES:
Justificacdo
I Arthuf_ Virgílio - .~Zacharí3S de
~
\ .,\s.wmpçao - Sebastlao Archer Este projeto. l'esult:mte de estu- Joaquim Parente - Dix-Huit Rosado
dos realizados pe1as L'c!eranças, tem! _ João Agripino _ Barros carvalho
por fim;
I -----' Ermírio de Moraes - Jú1j{) Le te
.V{\.~-concel().3
TÔl'1'es
1IIi1tc-n
a) elevando ~e~ 11 para 13 ~m:~n- campos _ JOSé FeUciano _ Mello
,01'% a cDmpDnçao ~a5 Comlssoes Braga
de Constituição e Just;ça e de Rela.
ções Exteriores, permitir melhor disO SR. PRESIDENTE"!·
tribuição das matérIas sõhre as quais
Estão presentes, na Casa, apenas
devem pl:onunciar-se esses órgãos. que trinta e cinco Srs. SenadOres. núme.são dos de ma!s ampla. esfera da ro insuficiente. pOrL.lOto, parti. a voatuação;
tação dos itens 1e' 2 da pauta..
b) Cr~ando a 4:1 Suplência, na MeQu-:mto a.o item 3, -ero!>ora. a'nda
sa, de mudo n que a cada Secrelár.o em d~cussão, será adiado "'para a sesconesponc.a l,.~m Suplente, dil.ninu\r a são' seguinte, porque há requerimento
sobrecarga de trabalho que atual- relativo à matéria também d ~ ~r..den·
mente pesa sôbre a comissão Dire- do de votaç.;p.
tora,
Passa-se !l.o ·item 4 da. Q::-;:!em de>
e) criando as ComiSSGes de Indú.S- Dia.
•
tria e Comércio e de Mmas e EnerDiscussãO, 'em primeiro turno
gia, CC',:1l a cOltsequent-e. moc1ificação
(aprec:a~ãQ prelimina.r da. COll.Sda competência da Comissão de Ecottiucionali4ade nos têrmos :1.0 a1"-,
nom a, lão somente desafogar esta,
tigo 265, do Regimento Interno).
como aC{.!lnpanhar a estrutura da addo Projeto de Lei do SenadO Feminisl;racão federal. em que há wn
'deral, de autor",1 do Senl."'.JT seMinistér:o para cuidar, específicamennador Vasco1lceio8 Tôrres, qut.
te, das matérias correspondentes a ca_
alteTa a Lei 11'1 1.293, de '27 de
da qual des.~es ramos de ativic!ade.
dezembro de 1963, Que reorqaniza
Sala das S€ssões, 19 de março de
o Serviço de lnspeçào de COlet~.
1964.. - Barros Carvalho - João
rias Federais e dá outras 'PrOV'i\gripin.o _ Aurélio Viana _ Valdências ,tendo, Parecer n~ 603, de
iredb Guro-el - Al'thur VIrgíljo Hl63, da Comissão de CúnstituiAloisio de ='ca.rvalhQ - Aarão stei.qçãO e Justiça, pela inconstitucio .
.)l"llch - Raul Glubel'ti - Eurico Renalidade.
sende - Júlio TJeite.
Está, portanto em discu~s3'i.Q a
O SU. PRESIDENTE:
pl'el'minar tia, constitucionalidade,
o "p '"Jjeto lido, ::'Js têrmos do ReO SR. 10';'0 A{ÚUl'lXO:
gimrnto InternO,' ficará sõbre a meSenhOrpeço
sa, durante 3 se..s8ões, para o recebi- para u,ma president.e,
comunicação,
mento de emenaas. (PauBa).
Sõbre- a mesa, requerimento que
O SR. PRESIDENTE:
vai ser lido.
Tem a palavra para l:m~ comuniE lido e apo'ado o segu:nte:
cação ,o Sr. SenadOr João Agripino.
O SR. 10.'1.0 AGRIPINO:
9
Requerimento n 44, de 1964
(Sem
revisão do oradOr) _ Sen.hC"r
Na forma regimental requà1rD. OUpr ;sidente, cumpro o dever de proYido C> plenária, seja transcrito nos ceder·
à leitura de uma proclamação
Anais do ,senado da República, 8 en- aê's bra.sileiro,s
República.
lança ja pela União
trevista do Marechal Eurico Gftspar Democrática. Nac:cnal,
Se continuamos faVOráveis a. tu~
que
é
a
seDut!"fl., publicada no ; Jornal do Bra..
do is::o, porque reconhecemos em
sil" do d'a 19 de março do cm'n~nte guinte:
tõrnode -nós as ml1dan~a<: sociais
(Lê) :
ano e a. seguir cCm êste requeri.
a que de\'em corr"esponder as
I'ROCLAlIAÇAO
menta.
trnnsfonnaçõe.s de estrutura, to..
Sala da..'l Se~ões, em 19 'dermarço
AOS BRASILZIROS
davia mantem(',c; f'rmf'mellte Q re~
dI! :954. - João Agripino, Lider ct~
Slstência àc:; iniciativas deformaA União Democrática Nacional,
)':íinor1a.
dor~s do sistema rl"pre.sentativo e
pelo seu Diretól:io e pelas Sl\'lS
de$filmradora::; das institu:ções deO SR. PlU':SIDEXTE:
bancadas no Senado e na Câmara,
mocráticas. DemO.:; apolo aO Plavem mais UQIR vez dirigir~se ao
A t
_lh;ão
1 ':;.da no reque_
no 'Trienal· anunc;e.do na n'U'mStI.povo brasileiro :e o faz, nesta hOtim.ento qUe \3.caba de ser lido n~()
gem presidenCial enviada 9.0 Con ..
rQ em que os mais graves acon·
3.t nge o limite estl3.belecidC no pará~
~res.so em 1963. Mas, quandO êSSe
tecimentos se desencadeiam) 'não
srafo I1nico. do art. 102. do Regi.
Plano de feição democráti9G é
para cUn1prir apenas Os seu"- de.
rlll:'nt;.o Intel·no.
veres de partido de opo,-;ição, mas abantJ:onado sem maiores explicaNe,:,t1l3 condições será. submetido f\
ções para ceder lugar a projetoq
prit\cipa1.n1ente "';lcla ccnsciência
deiibrr.lcão do Plenárlo na. Ordem do
de lnsPiroção <'1..l5peita e inC{\mpa...
das
responsabil'dades
que
cabem
Dia da 'ses5ão cr(l'nârill se'JJmte.
tfvels com as bases do reo-tme. enaos partidos politfcos em ~eral, ne
O Sr 1'" Srcr€tál'io vai ler Dutra
tão nos ('pomos. porque não condefesa dOs princípios dem.acrátil"E'Q.uel'imé'flto encam5'-hado à Mesa.
tribuirt':mos> para que prCgridam
COSo
Os movimentos da guerra revoluE' ihlo (> segutnte:
O comício realizado no Rio- de
cionária. para que Se inI!1tre a
Janeiro
a·
13
do
corrente,
que
o
9
dominação c·o'lumista. e para que,
Requerimento n 45, de 1964
SenhOr João Goulart presidiu enpor fim, se instale no Brasil qual..
Senhor presidente.
tre clamores e cartazes 5ubversi ..
quer re!!ime tttalitário sUl)l't!sslvo.
;.
vcs, foi o ponto de pa.rtida' da
da. liberdade. em cuJas fr~qujRS
Requeiro, regimentalmente, Se ot1marcha organi7.Ada contra () sisd.esejalllO~ \1ver e dese.iamos que
de ao 8t. Ministro das Relações e.x,
tema constitucional e as institui ...
t'lvam tOdo::: t'S brasileiros, AI es ..
terlores, se na Assembléia Geral da
ções jem~ráticas. No fundo, to..
tão. para adVertência aos mais inONU {) nosso delegado pel'manente,
do aquêl~ aparato t!i pretexw de
gênuos. o:; numerOSOs decretos
mnn{fe~tar-se_") :3ôl'~ a execll(~ão
propugnar refCrmas e inve.stlr
cOm que !"' Poder ExecutivO vem
pelo garrote, na . . . spnnha. de doU;
contra o Congl'€S::o Nacional. dis~
legislando sem !\ menOr "!erJmôniR,
condenados à morte .d~ vez que ê,c:;se
fal'çava s. conspiração dw inelegíCOm inva.si'i..... das atribuicõeR
do
modo de execução contrarl:a a car\'eis.
ConQ.ret80 Nll~iollaL O que ar se
ta dos D:reit'os HumanOS.
Se
o
úovpmo
t.ires:ie
comI"!
obie_
configuro nb:.·, é simples disSídio
sala elas Sessões, em 19 de març:'l
tiva sincero apenas as refOrmas.
entre P,()dê1"e~. mfU: é nmCacn dn
de 1964. _ Aarão Stei1lbruch.
lá
as
t.eria
obtido,
comI}
as
obterá
arbftriO', que comnromet(' a demo·
O SR. PRESIDENTE:
ainda, se as qUiser realmente sem
cr~cia com o poder pe.~:;:oal I!'; totA'
~te requerimento nãO depende t1e
o radicalismo e a. agress:vidade
litário. cujas l'oízes se pet'dem na."
apoio nem de deliberação..do PIeml.cem Que as vem colocando..
.
dosvã"" do p,ron!.Smo.

Sucede, por-érn. que a UDN am"
tanto a liberdade que suporta,
cem J:a.c;ênc:a, as pro-vações da.
democracia. E seu respeito ao po-vo é tamanho que lhe impõe o de...
ver de rengir à desmedida d03 que.
cusam arvora!,~Se em árbi~ros da.
vontade popular.
Par issc. dí~semos que noss;\
proelamaGão de agora não é u~"
e.titude de partido de oposIçãO. E"
uma advertênc'a a todos OS brasj-leiros a tôdas as suas classes e !\
tôdas' as 5110S fôrça oe uenamemo
e aeão para que, divid:do demo"
cràtie,3.m'ente na manifestação de
SUas opiniões, esteiam patriotic,!,,"
mente unidos na. defe!"R dn.s in...c:t·....
tUicõe;:; do govérno livre,
Brastia, 19 de março de 1964.
Senhor PreSidente, fiz a leitura, :t
fim de que esta m'oclamacão figure
nos Anais de.::ta ca~a.. (Muito bem).
O SR, PRESlDEXTE:
A Hesa afl11nciava. antes de dar 1\
-oa..lavra M Líder da M·noría. Senhor
,reão .A"ripino, a discussão p!'elimi'"
nar. .""ôbt'e a constitucionalidade dI)
PrOie7(} de Lei do Senado n Q 121-63.
Ccntinua em discmsão o p!oje~o.
O Sr., EURICO REZENDE:
Senhor Pl'es'.dente, peço a pala\'r:L~
O SR, PRESIDENT.E:
Tem Q palavra o nobre Scnador
Em"co Rezende.
O SIt, EURICO REZENDE:
(Sem revi.são do oradOr) - Senhot
pr~idente e 8rs. Senadores, o proje ...
to de autOria do ilustre Senador Vas..
concelcs ~ Tôrre.s foi acusado na C()..o
'l1is~ão de Justiça de possuir a elv!l.
de incon.<:titncional:dade. sob a ale..
!:!::.tCão de que ver.sl,\ rnatérl.Q· de ordem
financéra.
Disoue e""sa nropO!:id~,o que o § tq.
10 art' 38, da Lei nl? 1.293, de 21 do
dezembro de 1950, passa.. a ter a se ..
~uinte redaça c :
"A gratificac1io previSta. neste
artigo será dist.ribujda mensal....
mente em prooorçao as venci...
mento.~ ou saláriOS. que ser~()
percebidos. int,egra1mente e naG
poderão exceder. para. cada ser"
vidCr. dI" 10.0% do respectlvo ven·
Vimento" .
Na sua just'ficativa ,o ilustre s.ig:..
'1atário do projeto salienta que a lei
dá tratamento discriminn.tÔ!"h a duas
clá"'Ses de servidores fazendáriOS. E~"
l'1uanlo uma classe não tem limite n"
nerceucã.o da~ ~ratif\cacões a11 pre...
vistns. o d;reíto da outra classe é es...
tancMo, ce~.sa Quando a' incidência.
alctlnf''I a determinado percentual.
AQl1êh~ douto órgão técnico da Ca....
sa. cOntra o voto escotelr-o de- em!...
nente senador Jefferson de Aguiar,.,
("\t.enrTem que o maieto se nrrita com
dispositivo ctnstitucional exnres..'ID.
Qual Mla () ~entid-o no art.. 61, da.
'XInstitUlção Federa1. .
\
Realmente, a Carta. M6~ma. que
ainda está. em vigor dispõe. in verbf.s,
art. 67:
I
U A Iniciativa das leis. ressa1v~
do.s os casos de competência eX'"
Clusiva., cabe ao Presidente da.
Repúllllca e 6, qualQuer membro
Cu .... Comissã-o ria Câmara dOS
Deputado!,! e do Senado Federal.
~ ~.q Cabe à Câmara. dos Deputados e 90 - President~ da Rep-(i..
blic~ a inichtivp. dl\ lei de fixe.cán das fl."lrcas armadas e· a de
tôdM as leis sôbre mMé"ia ft...
nance1ra.
"~ 2'1 "R.es.::alvad':l a com!)etêll"
('la rin r.âmnl'fI dos DepUtadoo.,
clt) ~f'n'1do e do~ tl'ibunnls te..
c1~rfl;~ n(1 nl1" r.rYll""l'ne AO~ rp~ ..
n!'f't'll\,",~ $"""";"(1' ttdfl1inistrntivo"
cn..",...."tp P'!"""hl"tl'~rnente aO Pre ..
.~ sldente d1l República. a inicia.tiva.
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Úl'a se a. ConstitUição núo dá eotU~
petênc:.a. ptivativa à Câmara e 0.0'
Presidente da República, cOnelut_se
que esta competência pOde ser tam ..
bém do Sena"do da· República.
Trata....se, ademaw, de um PrOjet"
que alter" lei ôbv!",<:ente votada. por.
esta Casa.
O prQjeto que de:u o,rigem. ã. .1~1 . que
ma ':;:21 procura. aJterat, tm lfllC12du
na Cà.mára. doa D€putado,s.,;· 'feIO p.a~a
O' SenBilo, que o apI1l'lou senl U'J,?d!fl"

cações. LQgQ, não .se trata de

mat3rlw

:nova. O que a. pl'O!losição visa. é e mÓ"
-di!ioação,· vale dizer, uma espécie de
,SI'. Aurélio Viana: - Pel'rtlHa.·ll1e
reexame- de ma té1'1a. aqui ·tra.nsitada V.o F'...x~
tAfIs.c1ltfmento do ora.:!ct) " . deliberada •.
Pena é QUe o Senador Va;;collcelos

Dai, sr. Presld-ente, não.. olhar com Tbrr'"és l'ClÓ esteja. o.qui l)U-ra defender
muita tranqüru.âade a. conclusão a que COftl aqu-e1a. sua cu;tura juridfco-cOIlSchegou a douta Comissão de J~tlça. titUC~Ol1Ul ,ÇQm aquêle bl'Uho, â su.a
:Enten-c.-o que- se a competência náo é p!·CI'JOSiçfio. Aliás, ~'ez par. outra, te-

o

exclusiva, quer <io pre.-1'<1ente da. EC..
publica, quer da. Câmara Federal1 po..
de e deve ser c.o::tendid.'l tambênl ao
Senado. Nu.."'lca à'everémos dese.n~·o1-

~1OS

.sido infeUze3 porqü(!, qW... nd{) uma

wcpc.slção· do lloul'e co-lc,1J. 'tem

R

plenã:Ho, S. Exf e..-"1eontl'a.:..,se a-usen~..
E ternos lnrus dua.s preposfÇÔt's df S.

ver esforças inte!'prétativ9S para. l'eU .. Exa. Nãt> quero- <tzer com ll::sl) que a
1St.' atribuições T.QSsas. Devemos de- Mesa, em. t€..'llio' oonltecÍlnent0 dg, su:?:

senvolvê-lOS. sim. se po.ssivel•.p!U"a RUs:ênc-h1, co:'oca M- p!o.:posiç6~ da
acrésce-r, cu, pelo menos, mant-er estas SJ,a autcl'ia. na ordem do' D~;'t. E' que
atribuições, sob llena. de o senado a. Ex!!', nattcalmrnte eha..'113,do para

se transfOrn1ru' em órgão meramente
ornlUllf'lltal e de pOUCã. rep~rcussão
legisfel'ante.
O Srr Aurélio Viana _ ~'!=a matéria.
tr-ata de ,assun~o finan.c-eito?
0.-_,

Me-nde,' a co-mpro-ml&-OS f.,)!'a fie Bl'asf'J.ü; t,f~nea daáll o d~~r.ra'Zer de

,tio- çuvi.--mes a sua FtlVra lU defe-~

se. d~s inún:Ç1'os pl'cjeto5 qUl' a~t'esente. Ima::si.no V. Ji;Xa. se Q:;ún11:J'. aO-5
n.r~lt"ll<:::tcs f.o:-hL,',si:nos do' SenítJol'
O SR. EUIÚCO liEZJ:NDE -- Ia: \',.; <:Co:J.C::!G3 To;re.s. q'-1~ 80 certo esventilar êsse ass..unto. Aliásr tenho até bcou prc!und.:lIDZ:1te e&<:"'J. nl.1féria no
u.m estudO já b~ueJa.Go sübre a l'ha s...~ r'"pecto CC:1stitu.cior...ti. r.:J.:tlcU:~tél'ia. l\>;as. vou
ebverar,p\l;S l:.erá.. rc:l1~~...
•
obje~ de- Proi.lutlv...meni;.q meu aqui' O SR Etm!CO REz.mqD~ _ Pelo
:no p.enárlo. DêVO a~Ila.n:1ar uma vi",
.~,..'
-.
.
•
vêncí:a maior na C~ porque enten- m(t"S 5~ prcstUl'Je.
dó que ~e IlTo!Ho não vU:l!.. matéria. ' O 9.. A urélío Viena - '" o.s quaf.ç
exclu..~ivam'€'nte financeira.
~)lvez d~m~essem & ?r6p.rla comisO Sr. Aurél:o Vian« ._ Sil'nj11esmên- ~r;o.-. '
_
_
te. a minha. perG1.!n~a t~ a Sua rá,,,,
O SR. '1'.i!(ffiICO REZENDE - Don~ã{) de ser pcrque, S.'~~dO" estou eh. de se cotielui q-u-e incc-rutltuciona.: não
tendendo, V. Ex~ atfyoga, defende a é o Projeto - é a auEê.:.cia di3 s. E>:.~
tese. de que o Art. 67, § 19 da. Consti~ nesta C-asa!."
tuiç~o,. ao InvéS. ~e nbs tlra~•. dá-noS
O Sr Au,rélío Víána _ Não é ln_
.o d:r~lto de irtlclativa de leiS .sôbre constituc':Gna.l é lam-en,tãveL
matérIa. financeira.. Se ~sse é o pen_'"
-"
fatnent-Q de V. E!x!;', ouso dtsoordar
O SR. EU1UCO REZENDE' - S-ew

,

d~e.

Acho ttn:i. áb.'HlrdO o ttue está Mor Pre-Sidénte, eoni e$Sas cotlSíderano § 1~ dó Art.. ~. UIt1 cla." çóes eu,' qual plgtnéU qtte 11&0 pode

~()rtUctb

,
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Tem portant.!l ~ sua história. o f!di ......
como quandQ uma 'Pedra
cal no ~ago e, em olhando para O- íun~ fiCiQ. :t-.lao .'lei como responder, po.r~
dú déle, 1~[1O 3e. encontra neullluna que sou um símpl.65· Senador da RepúIUIÇJ.OJ, ell1áo, eu dt'sejar1e. Um. ê'S· publica da planícIe. Não ::;ei. E, se nãO
hún,a, de· dignidade ~ l~.c.clcmal, (e de que (' c(mg~'~:\G pudes~e vat.ar o ci,u-ccimento, ntHc fim de se.o;;sào. sei, quamo mais quem está lá [ora?!
O Sr. Aloysio de CarvaLho - Ser~
:nica na elaboraçãO uao; iels.· Llôtê..' '·lru.l}'c,'<\(:,~)!\\ n '.,.', (,,\). El. Joã.J ,',."' l rt . qua'1ào U1\!SUl{l c,.rRSI!" não há íOlprel1~
"ia A circunstância. de. se tratar úe JOl'uais importantíssimos notificar<lITI sa. E desejo ser esClarecido para que que os serviçoa que estão funCionando
lá. estão devendo o alugue!1 (W1 projeto de autoria de um correr.~ l'eU! .. âo uas ::''J.as 1,uas nSl. c;,~, ·11a~.i eu possa responde1' à minha CSPÕ."l,
lnár10 lUeu não me obriga, nem po~ ra. I,\TlO ~abe'n'JS l'0l{tue l),:1) 1't;~'eoe a0.5 meus filhos - tenhD Um de·.q:.Iin~ aOs).
O 3R. AURÉLIO VIANA. 1 _ Tôdas
'::a, obrigar. a emitir parecer contra mOs qua:quer CC'11Ll1caçâo, Cl'\,iO qn~ J..e "nOS q\.\e deU pi\ro. ler jornais, e o
letra expre.sS9. da. ConsUtu\çã-o Fe~ . a Mesa. não estaria obrigada, nem ra.pazinha faz-me 'pel's·untas e Illl~!S essa/; intCl'pretaçóes t"azem com que
eu seja um simples veículo para um.
me.;,rno por uma questão di; gentitez,J, pergurüas, 'quer sa-ber.
'aI.
~T.
presidente, o a.~unto, a me') a nos faZf;l' e5ta cor~unicaçao, Mus,
Em s!ntese, desejo me-,>mo que, se e.sc]a.feclmento. Veriliquecno.s: se nóS
não ofel'eC€ dú.\'icb Trat.a de ma· ignorarn-os se as n(.tíc1as procedem e, ÍÔr ,;erdadeira a noticia que nós sou- interrogamos. aqui, imaginem-se as.
ia fmanceira. ca'rle (.. eminente ~;e~ .,e p: ocedem, ficaremos imposSibilita- bemos, através da teituni. dos jJfIt.ÜS; illtelTogações que 6ão ieiÚls lá foraf.
E como devemos explicações lOt'O povo
-to' F'ur.·;J Rezende G que é m.lté~ do.s de exphl~:.).r àqUeles que 110S in- a resp~st.a venha tranquilizar a ql.Uln_ que
nQS enviou .para aqui como seus
tú-'~nCeif:l.; que' em tôda pr'Jpo"Í~ Ct ,!~€,jam, no n,omeoto em que .se delOS escao pensa.l1~lu Cjue as duas Mesas mandatários. como estamos numa épo_
J de Ca;·:t·H fÍlu!"lcE"iro o
Seha.."l:) eUllc~Um pn·p's.rativos de golpes c()n- (;D11tpi rU m cont.l'a Bl·t>.síha, des !iám a ·ca. c(}nturbada e dificil, é bom que
:: itt.;le::LdQ d-o rÜv~.Ho de inkl_~·,:i· tora. as. l1Ui':)tu1ções, luquietaçã(} s'J.·ml trall..sf~rer:cia. para o Ri'O de J ~n~i'·o. tudo seja explicada, tudo seja e.5c!aNão há. como negar que O projeto p r vlu.1\<.la, em que o:> boatos se eS.ell- ~ aquele!'. que se ap!'Oveitam de qu:ü- recido, náo fique qualquer. dúvida~·
o ))ode tramitar nesta Cas':l. E' in dê!lll. Imag 1,emos que amanhã, num qde~· pequeno im~i"dente para Je.~pre..q porql\e hoje a representação popular
1.7tlt.uctonal. Vem ·restabelecer equi~ programa ae televIsão para o gWlÍ t1~Al.l· o Congre..sso, roaciocina!u à :iUa está como qUe sob vara e precil5a meSje no pagamento de gi'atífiCac:;óes ~Otno:" t-GE\·idauos, nos faç2ffi eS3a fero ~\l?.'}êin: "Ora a Mesa vai agOt·3. ... mo de apresentar cOmo é' OU COlHO
,:es funcionários, a que se refere o gunr.&.. CCnl{,
responderemo~'?
peOtu ao EMF~ p::lru sair de,wcuTJur devera ser. .
ljeto, €::;taQ rea lmente pl'eJudicadcs
Não lnterpHO a Me':;3. Desejo ape- n !Jrê~';o, do Senauo... Dep<hS qile
Nobres Senadores, termino aqul.
ltl'O do Princípio ele equià<tde. ou ... nQs. Uma ~p<l!&vra para que, sendo ,~s ~ede llquele ~rganismo milita!'· <lU\'! O.l.sse· que ía falRr pouco, mas é dn.
.) funC\onâl'ios, da. mesma calego- dan'cidlJ. 1!,.I}.;;a esclarecee os jon"'.ê..- (tt'.'opt..PE" ~ preUl.o UI.; Senado, há uma minha natureza me perder pela pala ..
, têm !!;ratificação igual. mas não listas <lU~ llle perguntam, que desejam conlerenCla lá ... "
vra. Ia :izer que alguém, numa con_
pode corrigir o ma"!· por ·um prow umd-. t.·[::~v:'a, Assim 1.}J;no me in1,dversa indagata: _ Não ,estamos enEn~:,J eSSas
coincidências vão-se tendendo. Houve tantos ,discursos, de ....
.:) de lei de iniciativa do Senado rem, nH: I.ede-m uma o:!iltrevista fi "e.:;~ avoJunlando.
ieraL O'Senauo estã impedido, pe1a pelto: ·útil!'.:S colegas pr,derão Ser pronunctando urna conspiração em mar'"
n.stituição da Repu.bHcn, óe ter inL ct~rnC:-os. Oe;lqf que ')(: propagou es,:.!;
O .Si, Oloysif) i-e Carvalho ~ Mas cha, provocada pelO Govêrno. COUVO"
tiv~ .~ó\.}re projeto de 'lei c{)m l'es- em mandamento um proCessO para
() ~:::,(.'G deve ser ao:! l'eSpollSauijidaClt' eDU-Se o Congresso porqUe não pode ....
rIa
Pais passar um dia sem og vi"
to a matt"l'ia financeira. Corno eu ~ran.sfi:renc'a d.a' GaIJ,Ul1, as perg.llJ- ;'llu:vl\ülQl do Sec~·t!tário.
gilantes da vigilância cívica. A 19re ..
"e há pouco ao n()\:)re SenadOr Eu- t~ :.urgEJn. Hou1re a~é retração 1105
J
SR. AUl-CLIO VIANA - Deve ja não exige do" seus fiéis que não
) Re~ende.' calletia a?enü5 uma l'.~'bÓC\US ,
.~·eL', ce\'(: l)'e1'. .. Eu não sei.
trabalhem dUl'&,nte a Semana Santa.
!,\"Il!~ta, d.lsnte da }etra exm:es.sa da
JU:l!e#t,e i~so à gr\ 'li: do p.<;')soal ,];l
tlstitlJlÇão: trat.a O projeto de ma- constl'u 'J civil, aos il1cid«:uteii 'de on~
u Sr, .t loysio de Carvalho _ Deve Os colégios a.,brem. relig'iosos OU não,
ia financeira? - Sim! Sim! Sim! 1Cm na c..;u'ltie Lívrt. (; em Tagu,t.~l!> :óel' ?,t l(,'::P\JUsabili.,::j,~t pessoai do ::;e~ as indústrias, as firmas comerciais. OS
bancos. a nào ser nUm ou dois dia!".
J tenhamos dúvidas qt1anto a isto. ~a. à sH'Jaf.~'..'O dü ct.%~it'J.l Dist-'i.'~·..ü í.:t·çtanO. A Mesa i~ada tem com l.,;',J.
') SR. AURELIO VIANA _ K A. Igreja não tem COmo d'l santo de
natéria é especifIcamente financei. ,n.s bm,~c.:-. d~ arneilyas de gO:lpe.>, €
diz, ~e.3geito·u allrnent.o de de.spesas oem ..X:'Ottclr.,I.' comrr~erder dit anf:ie- Otdlil (:/.iH:':>1.(J.Q na 4i.al não queW pe- guarda cada dia da Semana Santa.
Mas s,e se prepara uma conspil'a"ão,·
U13D. a pagamento de gratifica- cl:;.l.de Qu pov{J de Br9.slliâ do pOV-."l U? llE'll"al", lJ,(,l'que é ,tàL imponanLe que
a conspirt1<;iía parte do executi". Que Ullla. lei, re>.. ularmente vota- (-1 uanahr.;.l·'l, do povo que, em q·ll~· "'11.. tlC:-tOlw que nO~l' t' enLcnlHrndlt~;s evosecontra
as in:titui~ões, por 'que l':t ...
fixou Era o qUe t:nha a dizer, Quer ... une 0.(.' terl'l.~);"'D nacional. ~Qo,1- :cJ:. :~ (/ \Tl~o.s CQlllpv~Ll.1te.'i da ~ 'e~a ;-..ão, pOr unanilnídade:_ resolveu-se
ÜÜ-etol'a.
.
...... ~
Pre. üdente, Ll!uito bem)
be da 1~0l.JC1". de ql'e. [.Jara tl"S\ .'U. li,).
que. durante a. Semana Sm1ta. o Se ..
) $R. I'HESIDEN'I'E:
_
instaiaçao ae uma !'áol(' da Con,;l'C,,··
nado esteja fechadO? Tranqüilamen:ontinu.s {'m discussão o projeto. SQ. pal·a o acerto das rnLdidas ú1tlte, to.doa tnmqüilamente c.esc:::nSarüO
~ão hfl\"f~n.do mais Quel.l1 peça a pa- ma!> de C{irl1PU;~ e venda dess,? ráC'io.
naqueles dias, R não ser a Mesa. Que,
~:a, encenRrei a dlscussã-o (Pausa). u:; dt.a.~ Mesa., tel'i.aUl '1I.lc se 0: • .>])1se fóI' verdadeira a notícir irá 1!'fha~
a ellCE'tTada.
r
!Ju , t21.:.am ~l.tt ir ao Rlú de Janej,o i? SR. AURi:LIO VIANA - Eslou lhal' no Rio de .Jauciro. corúO?
Não e.stou na faixa d~ Que pemarn
votação fica transferida, por fal- lJal'a a conclu.><t~ dé.sse negócio, que C.Canuo apena.t esse laco pOI'que!lá
<leve
ser muito importante_ Aliá::, um U<Ho. ~,.<Ub<l. Qe H,COnkl..Hd31ll .... .,. E a que o Executivo federal esteja. consje .QlWnrm, para a se,<:"são seguinte.
Jonu.l f!i.lo-U qUf;: a compra seria fP.l-- bola de neve ViU crescendo e deve- pirando contra o l'e<>-ime ACllo ent-dO
sta rmd(, a ordem do Dia.
muit-o natul'al o que" o s;nado dec)diu
ta em dÓla·r, enfim, uma porção de .uh,.:., L.J.:.d.~'ar. wCio" lQqo lJO lllICIO.
lã o!'fidotes inscrltos.
. E w.o ,sImples, cOmo hOje me
como não achei natu!':!'} a convoca,",:"
CoIsas, (lando a erlteUdel' que a L:ar. ~
'em a p~'avra Q nobre Senador Jet- saç;áo é muito !{ultQsa em moed.a es' Zl:1. ym. dos, ~OSSOb colega~: o SeOl:tou çãO, pelos motivos não expc.stos. mRS
('n de A.gu1:.J.l' (Pau.sal. Es-tá au- ,rf'n?:~,ra. NUm!'! êpot:r!. em que O ·8.Hl~ pedIU o pl'edlo, o Monroe, porque ná pelOS motivos sabidos, durante aqué ..
te.
gl'e.5s0 €- acl.1.')a:~o e ~(,n.entE acusado nece~stdade da.quele prédio a fim delles dias todos,
.Assim, S1'. presidente, queria falar
TlaSe ~.€m def~3a. !l~e que nãD d!:'I'E::~ que os Senadores possam receber
~m a palavra o nobre Senador Anria re: sido /ez:.;, d&(,l..ela. '1Wl;e!ra . &quê~~& qUe o.'> ~proeuram no Rio de hoje Eóbl'e assunto que venho e.;m~
.0 Caríoo. (Pausa) Au.."Nlte.
Eu que estO'..; niobUizandJ - como to_ ~anellO. ~~e sao tantos os SeIwdo- dando e que, pelo n,enos eu, julgo im~
em a pUlalTa. o nObre 3enador AU_
dos !in..; - IJdfll a coeSa das :t.ISU~ le~ que esta? sempre no Rio de Ja,- portante. Mas achei qUe seria tum) Vianll~.
tuiçõe.s democráticas, dentro da· nossa ne1f~ que ha necesSidade de todo o bém importante tocar neste problema.
(Riso) ali em para que possa v,'anqünizar os que me
) sn, AVRi';LIO VIA:ro;A:
~lJmp,~·[6rcia. e das .l:('~SfJS p03.3ib,l!àa·~ pr~dlO ~o S,enado."
b~HXO. (tRO da.,.
procuram. Amanhá, lia televisão, se
'Sem rel;isão do oradOr) _ Sr. pre- cll!-S Ge Poder de.".arnlR[)<.'. eU qll:; me·PelgUllto: ~ a~~ra,_ ,:amos conVOca!~ me fizerem esta pergunta, poderei
nte, serei brevissimo.
bilizei tôda. a. energia de que dispunha ~ nossos c':Hrehg10!1Rl'lOS do All1azO- responder COm aut~t'idade:
i,ara, a defesa C/as Uhfrdades deinoAgora estou informado pela Mesa.
ma nctic1a vem causanrto espécie. crá~i(..a~ eU '1Ul.' f,].b muito f:'.:fllCO l1a~, dOt Pal'a, d~ RI? Gra,nde .d? .Sul,
le qU2 a Mesa do Sen ...J{) estará ,nra o ÇlOVO, ~·'1u~ c; {~Uei a (;Ol_clu· p~la ql.~ n~ plOCllle:n l~? D1.<;.,e. _. de qne não· vai haver reunião nenhu.
~~~. Ebta e a exphcaçao Que lhe ma no Rio, Ou: _ Agora ootou in~
l~d~· r:D Rio de Janeiro e tl.·atarã, f:ão, há muitos a!iJs, de que () políti'
com a Me..... da Câ;nara, sób"re 'JO d~ ··e ser .m6"nj,\ franco, nã) e:l~
Mas, como esta explicação hão foi fOrmado p'~a MeM de que vai llan~r
leio,o, que dizem respeito ,'l.. compr':J ',ol'rinflo as defi.~.ênCl<.i:; como a.-; Vl!,~ da Mes~ .. '. POd~ ser que tenha sido uma relmlao e" qUe o ~SSUl1to t~dOS
n,tu~açào da r~diodil~o,a do CO!\- t,ud~s c..(J con'Jres~o, as suas falhf;IS esta I. )u:t.lficaçao apresentada àque. \ podem conhe,cel, s~ aqueíe, aquele, "6
outro, outro.
so.
,:Uffi:J '1f seuS ilcêrtos, eU gost.ai·ia rol:. le nosso· colega.
lrgem as indagações. Pergunta-sc ser ~.s(';~~recido à exr-l'.cnção ~ode s€'(
Pensei mesmo que fõsse para preNão ficaria bem C~U1i~o mesmo. :;e
qUe 1.1 fircua. porventul'H, ,venc~- t,J,o ii11I,ples q'le a" 111:!ll me. 5a.';i Itloça servar e conservar aquela obl'a~prl .. uma. pe.ssoa do povo me fIzesse un_R
~ de' Uil1a cOJncorrência que ac~o plenamente" tão simples que vá sa- rua da arqUItetura. Não sou uHnto pel'gunta como esta e eu nãO 1S0Hbs~
la sitio aberta, exigiu Q1le as duas tlsi.azer a todo () povo e impedi.t: ~u~ entendldo em al'qmtetura, pOr lSSO se responder: _ Mas o Sen9.dor nft()
riS. a da Câmara e a do ~€nado, ;!l'-sa~ insinuações continuem, CJrno se penso que é Uma obra,pruna (RtSo) , sabe que vaI ha\cl' uma reUnIão no
em õW Rio, de J.alleir,). iJ(\ra ali, a reunião se constituisse num v~rda· Mas, ertl outros países, fazem aB:?ull lho? - Não, r..ão seI.
.
I ali,
'·erelr com ela UlU E'ntend.t- deiro mistério, sõbre Uill assunto mis- me..'-:;n10 os governantes: um predIol
to. E, se não houve c\_,nco~,'ên- <-erülsissirno. A.~l.Il 'ir- que se UlZ que históllcO é conservado com cannho, ,So qUero s~ber, pOl' ter-se tomad.J
a.s firmas Que pret.ende.n instalar o plincipal·fôra .;n~{)bel'to pelo 'lecun_ Até em país socíaIísta! ltles conser- pubtIco tudo IstO.
se, não .. , Se não, não (Rifo)
ifu50ra j( congres,,;t) _ 'ima da.., d:t,I(J, que os tnJtivos são JI!f,r,}8 f vam .. aquêles prédios antiqiil.ssimos
~ poten~€;~ dll AmpI'ioo. ir> Sul _ ainda, a.quela not.ícia sôbre corno o h~'>t~r~~os. E o Monroe é um prédiO (MUlto bem.)
O SR, PUESIDF.?\T€:
qUe "~i.:.e fl >í,,·.~enca ?~i. no aio negõcia reali'Z.Ou~se il\\ e'i!tá l)'2t.Y-13.. r<c'à.- hlstOl'lCO. t~m a. sua. hist6ria gloriosa, Os maIores oradores deste Pais
~aneiro _ para entendimentos, dos lb·...."I,r-se, com certas interrogações.
ali
falaram.
Dali
saíram
alguns
cer-Tem
a tmlaí'L'a o nObre Senador
,tden;.o<; Vice-," p,o,j-dent.~,; Secreta
Sei que o presidente desta casa,
da:- d..:as Cd~f'~ ,!ue ~\('nstítue'J"'; Lóda vez que se tc"ca no COllgresso cl1do.s pela tUl'ba, que tentava linchá Cateto Prnheil'o que como memblO da
}n~r"<;'l, :xocífJ'W ?
ou se faz qualquer llflrmat,ivQ sôbre los. COmO foi o caso Que me veio à ~~sa, prestai á 1.>8 escla1ecimentoes s{)~
'1'a"fi ito;: dos qUf inqlll'r~u"'.· li 1us- '\ conduta do Ocrngresso, a.travês da memória. neste inst-ante de PinheirO l~Clta9-os pelo nobl'e Senad.ol Amé"'>ção n~r ~~tj:,t,,:-;, Esou.lha 'se, ell f:~la Mesa, te.n uma .espécie mesmo Machado: -Nem tão depressa, para 110 VIana,
não oarecer covardia. nem t.ão deva-\
:O»'13Il~IJ 3J,Y-.L.:tVO 'HS O
qJle ontros são OS >11' tivos .Jq de prazer em daI' respostas cat.egóri- gar
flã()
parecer provoca<;~o; -.(~ent TetHSlf., do orador) - Senhor
tnf"t110 di> pil.!'l.1menta.,... que a.s CdS, hlcliivas f' .... mO'oiliza o poder de Slo-R, .Jlar,ll
nOfm31mente".
.
Pl'esldentu, Sr& Senadores, concol'd()
2.dE""l.·~f rno:.õ~J, ~ão fOt"MD procla'" p~'O})J\ganda -!1e que dispõe o congreg··
A tprM atônita dia!11te de tanta co~ plenamente c~ o nobre Senador
.IS, dl7.~m ~\..&!.""Jt{) à ';l'fmsfer&n I~o, o SenadJ paI'a um esclal.'ecimen·· "I'ft.l!em pet.'soal abriu -a1{ls nnrn oue o- Aurélio
Via.n~. VÍ\'emos
difl.s que
h n. f':I~I:' cot"..<'ta ~ meS'n(\ qtl.1 há tI). CO?l(J, é de toei.{) int~rêsse nosso que v",lh" pinheiro' M~chado Pndes~e pa~_lexigem atitudes Clara.'), poSiçÓffi fila' ... ~ pO!,ltlCO,s (t.:. Sal) P.J. I i~. >-Il) :l..'i nfl.~.""a.<{ atitudes sp.iam claras fi tút Sa.r e alcancal' a. sua. C8tl.'tUl:l.aem.
ras, ações claras. Por iSso- nwSlntl, no

:f.?CO" os apc·iar um projet.o de Le-i C:áo Paulo, ;)l"ct/;.llC:endo r,r ~ 'srr:l'i-l ~
rIdo l-:m l/ista excIU-.sÍ\':uuent,e 'l "fi~ pua lã. Nlde Cl}j 4Í>m ter 11".. :1:(:)1'- .seçâo jl0litioo-partldária do Cong1'es- gurança -- :;OlI'.ço H aqui ~!:.1.o a 1,.itu f. st.aríarnas fugindo a um dever \'ê:'.:iemc.s. não a P' ssu!s.semo.s -- 11 Lm
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dia em que as posições, as atitudes jNáO podendo (,ontinuar em Brasll1a o
O SR. CA'ITETE PINHEIRO
ou as a~ões da Comissão Diretora do representante drr Estado l;:~alOr das Não me parece, é, absolutammte, sel'

Já ontem. declmaYR, nest.a C
qUe estou ent'!"e aquêles qUe comi

.rum Br~si1i.a.

Senado não O pudessem ser _ ah_'mo Fôrças Armlda . . e o plOfess{Jol" na. Uní_ viço publico,

uma obra

jn-even.::i

lmClãlmente, nes,
Plenál,o. _ eu jversldade de 'M.was GCl'UlS é dend{\
O ~sr. Aloysio de Carvalho - A per· pOl'G.'lle seria. lc:qnentável que, de
deixaria de Ultegrá la
ao recesso da~ dl1.as CJ.sa.'\. do COll. gun\.a cabe .n,l"~te momento, p?!que I de tôdas as loucuras -que pup.ess
A&S111l Julgo-me no dever de pedir gl esEO, no (le"rWl'êl da Senl1Ila San ! cOUS1d:l:O dtflcl!1ma a mRllutdlçao de,' t~r sido praticadas ('.(jm relaçtlão a, :fi
'
S
P -d
d I t a o Plcsidente RanJel'i Mazzll l1 ten-' tal Sf'lnço senl o a~p('ct.o de natureza sUa, fos .. emos cometer a. louc
aut ~!'lZaçao..aot r.
1'8.;,1] ente esttn I d~ em vIsta all1da a Convenc'ã~ Nt\. I1 comercial VRi I)ef realmente. um pt!_ maior de abandoná-la.
SeSSí.lO para. razer
e,se arecmlen os :
I.
. ' H~'
O·
nt d C
..
inadiáveis p::>l'que não .!Seria ju:;lo que' V.OlHq do P~:J, qu~ .o"a lSt.' ~·€<llLW lL; ~g l~acl?~~'lrD lç:'!me o o ong, f'SE' o !ll":u COllCCHo Pb50a1.
fico.ssem ~m :'e€p<:lsta fi':; insinuaçúes R10 de JaneIro,. e~lgl,.'1do Sll.:. . p.TC'~en
ue ud€.s.sem te1' :;\do. feita...'> na Im ça, ffz um apelo aos pouco~ comq> P
'j'
~ d' 'dn Iponentes das duas IY!psas efetlVunwn.
Pl enStaod:'sl as sl]lspel .~.s', ou "'d' "CVI 6 te re~iden'-" "m Br" 'lil;" _ eU e o
pc os lmm1'>OS o om
l,.-C1)
....
,""
.<~
l evan a.<
gres,co e por aquêles' qu~~ l~llturalmen Senador Cuido Mondin - um npêlo
t
t.-··'
t~
(>1 •
I'" para que concordá~.;"mlOS...·

- '-. ' '.~
. .,
S~. S1AT?-'ETE FJ.NHE;~? -- Quftnto, fi. Coml.."J,ao Dnet?l'a cio
,Nucf se.l. slncCHlment.e, expl.c:u lh(· lnndo. pO.:,,,o aflrmar qUe nao pem
porqUe não estllu no pleno conheci-. n5 0 t,ratou - e estou certo não t
t
d
','
j
•
m en
mlUU':::fI.~_ Como cst~,' q'.le. t~1.r~, a não, {',er que () assuuto f~
natUl alm~~te. dl'\ era o fazer pal te de li, ew. enC:1:lI.nhado pnra lpna fo
~'., ~r<.:o,. ,Jtl :.ne5 ~ .n:.~n:", l~O, ~V~LO I
'.
.
,um pblH~Jam('nto postel·:or.
Inegath'<1 - de qualquer oogita
p.f:J1.11ZG, :hl:, ::,... u; lnd?',e.:.;,,;: pe.~.,oa!,..,,1 O SI'. Vivaldo lAma -- E o Senhor
O Sr. tiTlr':lio Vianr, - P rmite V nt'sí> ""nfdo
.
ll
0d de g:':';lPd?fi'dnaCp~;:~..~I:~ ~~-.;ta~"':.ç~0;Ad[).1be)'to Sena \'am->.l.m,
.Exa, um apaJ'teb W;8entGlI(ento
I Ê,e o··qt\.~ posso.áfilmar nes':,(: P
e uma 1~.0 o O!l"lc.;:;Q ~~::tC1<)LL!1 .,
,..,.,
N '1 O
oradOr) , - Sintu-tne.feliz por ter pro· nario.
Há, na'verdade _ (> l1;;,O·SÓ J Cül1 . O ~R. C~'l:~TE p~~ H~ ~,
vocad~ e-;;t~ p,onunc:rnnento da Mp::;a, I
. 1
.
gr2s':::O
COmo p'ràecamente, tÕlt,\ a I,f'm. It .;~a p,õ~lma
.'fI,ua ao ",::'l.~ atrG.\'PS da pala',,:'ü autorizads de V. ~ TO sr. lIenha,do Vlelra - l"")enl'
Nação tomou 'ccnhec,meniO rio aS-':'IID.- "UClO _radpn~ps no, f Lo ~e ,1an:-.l? .E.~a.
"\ .. F.:xa.. lJ~ll aparte?
to um projet:l de illSt~laçflo d~ m:'ll ,en,~ar conC:Ul~ ;- d.l,scussfao pl:elUTIl. , Agor.'l. e,.;tOlt em condiç'ões de e~ : l~lals o{:l~iu",w,s. . !,l,~~gm(tra In
rád."o cu Cur';rc-.,s:l, il1ic~ !Va jusUfl_ :n~:: jã. que a_ :in\,~!4es;.l'l.,,]e_c ...<e~ O Iclarceel'.
C'lUlD, esta.mns h'atando. Com illl:.-lo p.a,.n.
cada peJo fato de e~tat. hoje O Legis p ... z:, :~nal de }O;,\,," ...m«r ço PUl~ () d~ um $,s:-,unlo.da. maIs alta. rele ....ân·' O sr. He"ibaldo 'Vieira - PSra
~a.two c:ldn. vez ma;;.. t1E'1ll F,OssiiJtll'la- ~çO;l~r.e .. _o se decld,L pm uma ias VfO- ela - . a mS\fuaç(\o de .lima. .p?t~nte \ nhec:mem,o público, ja que V, E
de de na.r i:l:J povo lJ!',..-ile!ro, não "õ ço~t.lS,
trans!U1S.50ra qu.e, ::I"gunoo fm .1llfor~ I.(""stá falando da mais alta tribuIla

~ __ 0

I ...'

? :

<

do

te.0-;

I

I1

I

umll. \'i~d("J ao:> t.rabalh:-'2, qne aqui !-(!
O Sr. Tlwalào '.i.~'({ _ V, Ex\! po
m~do, alcan~(1ra 9 mlU1do !lltel!'Q Pais. eu gt1.Sta r ia qUe infOl'ma.sse
reali"am C0m-O tambrm mltit~c; 'l'}ze",. 'dia. escJ~r[ocel' qual a razã.) lXl' qUe ~CJ.'!-l.ero tflnl~ém pl'es~ar. uma decIa:'a- ro7.õQ..'; qUe levoaram o lI! SeCretário
~e~~, !~.~smo a _l~~~l. expr~3:;~0 d,O pen .figura na Comi~.s§.o um rcp"';:3en,antfJ, ça0 ~Jl~e ~mto me aleg:.~a: dando dc~ 1 e,:.mado a. rlXiuisitar. das ~ó:ças 1
::;an ... u.!. 1
,,; Ct? l)e,O panf!lll?l1_ '.dai-. Fôrças Annad'a~?
mo~.~~~?ao ,d'e. qUe co,abora, com o mad~!.s o reSLant·e ao EdiflClO M(
tares nas duas C"sas ao c::n~·e,..:,<;o'l
ICo .. gt,·s~o 1!aClonal, se?un~ mforma· rol', qUe está à sua disposição,
Est a j' t f :lt', "
1.
O SR. CATTETE PINHEIRO - do, .alcan~;lra o mmldo lUt.ell'O - que- s~be V. Exa. q~le, rf'gimentalmC-!lte
. a
, l i S : '.c, na s.Hnp,e~ para fi. Ju::;wrnente pelo fato não :).ó de o fé_
ro tambem pre~tar funa declaração
~l'l.ac.~~o ,na l'ad.l.1 b~O_'lC?:lgl'êS~O, ~,:!c: ;Jt'E'Séntante tias Fôrça.:: A~'m:ld"s se)' !CJ:Ué ninHo me .alegre: da.ndo demon'g- "O SH, .•. ~ATTET?, PINHEr:f~O.
~~~,~;a. à~o nfcO~~ cl·r~b~.~_l~~, se ~~-- ,e.-;pec;a! sta em eletrônica, como tam_ tração de que colaborQ com () Con !~q S?c:'f\ano tem tOUd.l'; as atr'lbm~,
... " .
0 5 " .,nL. ente S 11- ;bem ..... ~:que o Cc'UO'res"'o J'u1,>"ou qUe "l'E'sm Na-cioual seoundo ins,ormaco'e" I A.um!nJ:,tratlVtls desta eMa e prau<
am~r!cnno, a al.l'H1:..r'ao de no~:;a lé
-, •
~
'
" b]
I
.
' - ' , seritl Jb"'net
e-ó-l assc!;"',r'[\ paJ·f\. .~je PE"."·{)a p·ara num ldõne~ o Exe-.~ 1Câ?
llLO no uso exeltt.'.lvo
de .
S~las a1 cll
ma
ave )11'" nu re~mne
~
' ] .la
o,
,·
"1
V
EX' • I'
p r Ri"~{}
: 1
", denlílcrát!co,
n<.;',;
.
que tudo~.:'.'
toS".,:,{' OOl1dUZldo Qentro
dai! cu t',
no F e ct ('IH
eU tlegoU
aque
a 'uno II)lti"~es
...,0 .. , "OA"'"anto
I."L_V
"
la
o .,,,mo, C.'" D !}.Op",lÇ"O Iile I n~.".m,"S U','ad""" ll1"'""~Vo' do ponto' portância COi1!,~ionnda no Q!'camento I' relevo;'\r-nle nuo po{h'r entra.l' em 4
rec.2U, em p:1UClp1"Ü a no";;a apro\':.\_
~"
• .....".
.... v
o
•
• .
1h o
oo
te
o
ção.
..-'
de v~"t~a d:l .,egur:mçfl D9.cioh[l!.
da nepllbhca e qUe f 01 d.('pa..~lt(lda, em r.,a j;'5 aos motnos, qu~ o
nam
, "
"
.
O Sr .. VIValdo Lima _ .Agr:l.leddo; nome d9 ~ongrc;so, no cWlbelecimen. ,.ado a tf}l at.o, p0l5 nao os conhe
to h.-'l.n.can~ co:npet~nt~, Crelo g,b.sOlu \ O Sr. l1eribnldo Vieira - O HeI
.Julgamos.qu~ €'_tn (', de fa,'o. a 110 a V. EX'ot, peio e,sClareCimento.
ra de· d:Íl!1.ç<1o: ou'. üí'1Clldem.(s a
.".,"
,t,a.n~el)t.e fldedlgna a mformaçao, que. rio tem o direit de P8dil' explica',
democr~c:.a o qut!, lmp:ic:bmentl', ~.O ~~. CAI~E:~ PIii/.HEIRü -lnll1-1to
alr-grou, pOis atravês !te. dos at.' do l.gembro da CGm~:
quer chzcr o Congre:-~o, ~u poctcfe-I :=;1,- ~te,"o,lden.~e, e es,.e o s.~niJle,:;:no UUla atJ.tnde coa·ereta, .verifica·se qUe Diretori:
~
s
m=s lB' negado II Qualqllel' momCt1to:- ":V? aa teuma'7 de terça-f~lr~, no Pa· não f'sta havendo aquele desejo, que
O
SR.
CN1TE'TB,
PlNHElRO
el
ate o d~re1~-o democrâtico de expref.; '1a o .TLadente~. no Rio de Janeiro. umíos prOd,'1m3tn ele sUencial'-.se o
Claro. Caberá, então, .,edir 10 t
sâo que n':l) pudesse sel ns.seO"ur~do e
Ass:m, concordamos, nós que te,,~ Congl'e,~-"o Naclonal!
'
nhor 1<' Secrütârio e não a ê;::.l;.e hmr
qUe, ele ClJi:ta manei!'a, em B~a!5ílin., é dimos em Bl'3.silia em t·omar parte
O SR. CATI'ETE PThTffEIRO
mu.tas vezes quase nnnlado. como n~.ea reunião, não .sô para at.ender ao QU2.nto e.ssa questão fil1ance-ira. 121· de 4° Secretario, que je3c()!1h~ce
!eite!'sdamente (>11 e outros parü\- praw l:~lta de 3{) de março como às mento não poder af:".'ll1ar nem negar, razões.
rnental'es,~ temo fe~V) 3fmtlr. Discurst)s conYf'l1lenclas da ma.ioria dos mem·
porque e,<;tá no meu conheciment.o.
mente,
l~c'lO encontrRln l'e.<;sohâncÜt,I b!'os das duns Casas. Iremos para lã
O Sr, Vivaldo Lima _ p-ermite V,
O Sr. lleribaldo Vieira - Quer :h
, .~
que
o ato não foi da Com $são Di
~.? OpJlllaO pú~Iica,
porque nem ao unicamente por e1:Le ffi.IJrÚ'J e não E:<~ mais um apartt~?
tora?'
· ?)nos foram dIVUlgados,
por outro que pudesse parecer misteO SR, OATTETE PINHEIRO - ,
P~rtanto, em primeh'O lu!:!:"ar hF na riaSõ,
,
c;m muito p!azer.
I'
O :SR: CATTETE ~~~H~RO.
real:dad~ ,projeto de instalaçfl.~ de O Sr. Aloy.sta de Carvalho _ pr:'_' O Sr. Vivaldo Lima _ De~de o eo ~<;to.t dl~endo, que o lQ St:~:eta.lo p.
uma rad.o do Congre$so r.facional mite V, Exa. outro aparte'.! (Assen- mêço das palavr,,<J.s de V. Exa., sem I tlC~.n ? _c. to ,n~. uso e?'C!lJ,:)l'JJ c~e ~1
com esta fl1la1idr.de.
timf.mto do ora.dor) Qu'er dlzer que a PTe há .uma ref~réncla em tôrao dl atl.bu1çoes le",lmentms.
"'.
"t
,.
concorrência e.stã. ao encel'1'ar-;:.~"" um proJeto. E'i~lve. ,no ano passlldo
Lamt'nt-o que V, E1.-Q, 'Ia'o me tec,'
.lê..S[;e proJelO
}m SitiO est.1.ldndo e
.
aInda rL110 Pã,'iSBd{) o nobre senador Essas firmas já a.presentnr-am S'lJ.il ausente do pais, duraitte <lois ll1e~es e compreendido.
Pe.s~oll de queiro:.:: e o Deputad::i" Os prlJpo~tas e ü Congresso tem a S~g'\l~ me:o, de ~etembro a dezembro, O s e - l o '
. ,
~'cal' COl'~ê:a foram incurnb.àos de co rança e a Cer1.Lza: -de 'obter o canal', nado já deliberou a l'c""pelto da lns· com Sr. IIenbaldo VIeira - I"ao
'h'
to,
O SR, C,'TTET~ pIN'IEIRO _ O talação da rádjo'?
preen 1.
• er ma €l'lP.. que preliminarm.:;nte pu:?
+'
..
de~r-;e c.onduzir ao est\.::dú tér:nlco da Canal já e,tá concf!dido, l'l. únl,:a 01O SR. CATTE:I'E PINHEIRO O SR.
CATTETE PINHEffiO
mntêl'l3.
ficuldade ao qUê me r.arece, 'está no NolJre Senador, o Senado, aprovou a Foi o que nfinnei. Sabe 'l, Ex3 (
entendim~nto das duas Presidên.::m~ Inclusão de verbas no on.;e.mento, reg}rnentalmente, o 19 SeCl'~tH~'io to
- Os elementos fOl'üm GDlh:dos, inclu- justamente quanto ao ,prOblema sa~ penso que basta is~o para que V. Ex:' es'.a..-> atríbmçóes.
6i,,(>, na Euro~'a"
!)elo -~'ensdor pes',oa l1en t·auo
· pe1o no b!e' Senador Aurt'lí9
'
fioue
no pleno .
"Un]le"lomell't
!-'
~
.."
o do ploO
O S II 'b]a v
de Queiroz e pelO Deputado Oscar Viana _ o prob:ema f.inanceiro.
blema,
. r,.' e" ai a Dle.lra.~ Q?er
Correia e Ultregu2s n. três l1SSeSSÔ1'es
O Sr, Vivaldo Lima _ A ve!'ba pu zel' que a. C O1n s:ao , lri::tora ní1U t
técnicos cnnvccadús
pela Comissão: . Sabem V~ E\'as:, que não .rj no Or- de estar conSignada no Orçamento. conhecllllr.>nto do fato?
\. 1 Professor de Eletrônica da Uni~ çam:nliO do Congl!"esso do exercicio Mas não enconh'ei - lJelo- meTIOs ain.
O SR, CATTET.E PDIHElRO
l'cl':?idade de !'/IJns.s Gel'ais, um repre~ passado, COIr..O no dêste ano, h!i v€r- da não pude compul.sa1' o Diário - Pekl menos que esteja no lll.iU ccnl
~entan,te do Ji...:.s.:ado Maior das Fôrça, ba. ebt;ecíflcn pR~a tal lnst.Rlac;ão o projeto imtit.llindo ou criando R 1'a_ ClIUento .•• '
..
Ann~na'i c ;) Engenh'2iro f'letrônico Em
d:.'corrência da desvalDriz\lç~,o dio do Congresso, isto é, se já fol
~ ...
"
· pel'lum1~ruco, Dr. Pe.'3soa de Quei~ c.rescente do cruzeiro ês.<;c orçamen-] aprovado um projeto pelas duas Ca I _Est!! exp~lcado Q motlYo Qc; soLe,
to está impressionando. agora) pelú ~:1.S.
.
I çao ~~ prcdlO o do ~~l:r?e lU H.IO
roz,
OS três t('cn'co~ estudnram as pro- vulto relativo.
O SR, CATTEI'E PINHEIRO _ J'll1€ll o pelo, 1· Sec"~L~n~
.
po~tas, iniciaIS colh,da6 pelç.e; ,1
.;.
Já foi aprova.do pelas Cpm':s~óe.:; Dire- ( O S1'. ne~tba(do Vle-:ra - Exi)!~(:~
01S . E m~nç.J;~, pa.rece·ll1e, antes de toras dfl Dua" Casas
10 motivo, naol
;Jal'lamcnt::U'êS e nest? sm';!atl'.l, re:: ..... 1_ uma dec1Sço final a
ál1
d
. _
,~ '.
~
,
ramD"e as Comi~,,,õ., D'reioroE do Se- 'bJema financeiro incI~,~ive sepel~.s Pr.~_
O dsr: ~Hiard~ Lhna - , P.elo plE'na·
O ~R. CAT'~ETE. PI~HFIRO
nado e da
Càmam dos Depubdos denmças das duas Cas·'l.s do Con\Tres_ ~lO as i u~.<;
.1sas1 Agtade,o a. V ExplIcado.que f 0.1 prl'HIce.dO o q""/, p
p~ra analisar as conclusões dos estu"
Exfl ~ .nfo1maça.o,
Sr. 19 SecreUiriO. E ün~l.'["-lrller
dlOsm.
sO'.'
Já fOI, Pd~ plenário das. duas CasM S, Exa. há de estar 'à vJnt;ld~ pl
Como é de ver. o aSS\1nto !\ reü_
O Sr. AIO"!o de Cart'al~.
poa~
De m-:;neml que, ..em bnhas ~.eral,'l em qurlquer momento, nt!srrt;! ~lcnáJ
n~ente comp eXQ e 110\":. <1:J>."fJ comiS_j V, Exn ~..sclarecer novament.e, sõh"e, 39 u e'3ta a explcaçao da reunao de. Ia.tender às ~'icit.açÕ"es qt!.e J[.c for
soeEl DIretoras ti:'! Câmara '" do Se- outro ponto?
rerça'!era.
.
I feita.s q:'::1il.ritO aos mOl,ivos aprescn
na~o, fon~os ('ha,n,ados a eplnn:-, preO SR, CATr-E PINHEffi) _ . ,Julgo nece:o:."a.rio, entret.anto. tlmu: d03.
llmn'flrmenl
D.l
8f1rmaç;ào:
a
Comlssno
DiretOria
do
-,
. e, .",,;ore a P:U t 2 em.nen Cem mUlto prazer.
e.cn~do não cngitou, não pen.sou, não
O Sr. A.urel:o Vlanna '- Perm:te
t;~Ole]nl,te dtecneqlcaj' que tdíZ 1':'<:df.e1to, à
O S1', AloysIO de Carvalho _ No ~rat;.ou, de au~lquer nldneira de trEm:;:. Exa, mn aparte?
'"
()
l pr.men o a ::t qUilo!" l'la.nejamento do funcionnnv'nto d
r . . d"
.,
L')to n:o!n'ou
duas Iong'ls l.cllnlÕe~, !R[!.dlO do CO'1gresôco e3tá ptevisoo af \)~~,~C!I~lga~. 9~~~~~&;ge;:~~a p~}~al~~~r C~l1 S~,a~~'l?·o\TrE.TE Pli\Hl!IRO
nas qltfUS o as~unto fm -lmtdq'l~(,l~h~ gum rendImento de ordem econôrri!ce. trárlo a Con .. ""
Dl' t ;
s
L",
• '7',.
~
lebahda com tn efpp~ all~ta.<; a que ou meLt-tor a Rádio Difusão do Con..' do
ta~:.,·lO
,le cd-a do enâ· d Da Sr. Atll'e~lO 1 tanna - J~a V
me rde"j E n t"'n "às 13 h " "
I
" " ~ ~LU p!"eoc;lpa a em Crta~ I oa e. 110 moml'nto em que se p.ncl
L~á<J foi
.} .. 1. Jn
•
o. a~, J gl<e&'iO vat !'eVC<;lll" ..,,+~ c;le um ~specw jmelbO!'t's ('{)!)(hcões pa,;-a o func;Ol1a- ; tra o P,li·s, 'urd;;l'in 11"'.ver certas
po.s.5iN~1 conclUIr n dl"'Cu,s~A.o. de empleendJJlH>nto cOllwrcia11
menro do Senado ê~ 13.1·.u:snia..
I d9.i:"r1ções sô~re o retomflrm')3 o p
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dio do Senado na. Guan.abara, pas- que os escla.reclmentos foram satb,. 1toriaz Federais e dá outras provldên. 1 tiçtt. pela COILStitucionaliàade; - de
saudo ao cuidar dêle. nós roe.3tnv.3. o fatórias.
.
\ Ci.as. tendo Parecer nQ 603. de 1963, Transportes, Comunicações e O'Jres
Senado da RepúbUca. AJ.r~ito mes·
Não há maÜ5 orador ins~:t.o (!'J(lU_' da. ComIssão de ~0n:>titU'9~'o e JUS- Públicas. pela r.etei_çãO e - de Fimo que não é aquêle o p:-éd;o para a)
r
l
tlça, pela inconstItucIOnalIdade.
nanças, pela re)elçeo.
funCionamento daquela. organizlti}w s .
mi1iw..r. - SQU defensor d-a. t,,::se de 'lue
Naoo mais havendo :tJl~ tr.lt:1!'. vou
4
Está encerrada a ses~ão ..
o prédio do Senado deve ser cUldooú encen'n,r a~ sessão desigU-1udO púl'a a;
(~e\':1nta~e ~ s-~ao as 18 ho~
com .wn certo carinho. com tr.lf\e. ·cer- de ama.nha. a segm.nte
\ Votsç~o, em turno único, .do Reras e lO mmu 9s •
ta atenção por nós ..mesmos. ~ um
- ORDEM DO DIA
Quefimento" n9 42, de 1964. em Q',1e os
proo1o que dever1..a estar exposto à~1
l' 964. $1's. Senadores Aurélio VI..>tLlR '(Lí- FINAL DO DISCURSO PR,r)~"-J~ ..
V1s1tação públIca.
Não si:lquant.os
Sessão de 20 de mElrço de
der 'do 1310c o Parlamentar Jr.drprmOrADO 1~...sL:.J SR. SE;:'IJ.\fK.J.R.JUAO
funelOnários temos no R,L.l d~ Jd.ue!~
(sexta-feira)
dente;. -João Agripino {Líder da MiAGRLPINO NA SESSAQ DE 16 U!:!
ro. A prova de que l1ào p-et;!.l:>d-!l1Ob
" l
naria), Wilson Gonçalves lLíder do
. . -0,
g'~ QUE
_~
de todos e que, agora., ~elT..os um
_
. .
:rSD em exercício) Solicllum uf'gên..
MnJ.'\.-CQ DE, 1 <n
SE RE ~ "~.
V
t
t
d
u
BLlCA
POR
TER
SAíDO
COM
r'1que vai .... rVlr em Mi IUS G errus ':"""
o. açao, em urna umDO, o J."e- ela, DOS rermos do art. 326.' n.; 5·0.
CORREÇõES.
n§..o servIu em Brasnla. porque l.Jl.-a qucrlJllento n", 32. de 1964, pelo qual do Regimento Interno, pam o Pro•••••••
poderia deixar de serv~ na. Gl1.ana.· os Senhores Senadores Bezerra- Neto, jeto de Lei da Câmara n9 127 ~6;;, qne
'bara, I'01' que vai serVlr em Mmas Artur VirgUio e Barros Carvalho, SQ- dispõe sôbre a remune!"ação de pl'Qo'
:JOAO'AGRiPtNQ'
~·~I~\·.t~
Gerais'? g, a pro<va de que te.oJ1OS h:.n- licitam tra~el'ição nos Anais do Se- fissicna.is diplomMos em E:rl~c.nl1a obr:gado ao Se!lador .'~r~hur v.···:':>
cionários que devem est;t.tr, l'ellmé...?1te, nado de discurso profendo pelo Se- ria Arquitetura e Agronomia).
em me eomun:ca-r I!Ua. ausênCia.; .sei
ocupados trabalhando" zelando por nhor Presidente da República na
'
que é forçada. S. ~. ftmmc)\-\ q\..{'
aquêle próprio e dando-lhe wna f:m~ noite. de 13 do, corrente, nR- cidade
5
estará presente amanhá 13,mem·) lã
çãO. Quanto a. mim ~t.ou tJa~lquu{'\. do Rio de JaneIro.
Votação, em turno -új'ico, do Re. não me poder ollvlr; de vez qUi' :l:3(J
O Sr. Vivaldo Lima - N·) R1Q qJ.a2.
Querlmento n Q 43, de ltl64. em que desejo om"ll' V, Exa., Sr. Pre::>lClr.:'lf'.
se que somos inquilinos: Esta.m;"b lá
OS 81'S. Seüadol'es Aurélio Via,nua
-Rea'lTIrntE'. já não me f-11m $e71two.
ocupando a parte térrea. d<> etllfl.:io.
Votação, em turno único, do Re- (Lider do Bloco Parlamentar Inde. ,iã. não tem importância G 01J:1V' f1,
O Sr. Aurelio Viana- - "3-oste., real- querimell.tQ n~ 37, de 1964. pelo qual pendente). João Agripino (l.Jíder da de V. E.i::l. para o Senado da R';:"límente, quandO uma Mesa !:.em eleil1en_ o Senhor senador Vasconcelos Tõr· Minoria), Wilson Gonçalves (Lider bUca, no-que el~ foi C~9..·· de:n":~ e
tos que se conduzem como V. :]"':xn. res solicita autorização. nos têrmos {ia PSD (em exercício). Barros Car- úntcndica por todos. Não se jir;g'u
está se condubzindo, Senador Cattete do artigo 49 da COnstituição e do 'Valho (Lider da Maio!h). soliclt$m a. nir.gu~m.' mas a todos Os In 'In f!(lS
Pinheiro: com lha.neza, (t:r.n a. gen· artigO 40 dQ Reglrnento Interno, para urgência, nos têrmo.s :"0' art. 526, q.a. democracin. e.stejam onde cst. ve~
ti1e~ que lbe é caroctet'lstlc"l, com participar da. Delegação do .Brasil à 11~ 5. C, do Regunento Interno, para tem.
O certo é qUe o Senador '\rthl1T
franqueza com lealda.de. V. E,(a., Conferência das NaçõeiJ, Unidas sô·~ o Projeto de LeI da Câm2.r-a. n~~ 8·7,
1l(L verdade
cm nome da Mero, está bre COmércio e. Desenvolvimento a de 1963. que dá nova reda~ão ao nú~ Virgllio amanhã, trú.rá, a ex? lC')('frO
que
agora solicita.mos. sôbre q,w J o
prestando u'm esclarecimento não $0- inaugurar-se em Genebta e. 23 do mero 2 da letra D, do art. ln2 do
mente a nós, mas um 6';ÇlareClmento mês em curso (tendo parecer' favo- ,Estatuto dos Militares (Dec!'et.o-lei pensamento do Oeputado LeontJ Briz_
que vai servir ,paro. ,aquieta.r aquêle.s fável da. Coruissão de Relações Ex~ ri? 9.698, de 2 de set.embro de 1946). :mIa; será êle ou não innnigo ,:tu !"'c ..
'?,hne, d.a. democ"?":", ~ 10 COrl<.;re:-:>iJ?"
que lá fora. têm ra,zões I)a-ra est4r in- teriores. profé"lida ora.lmentc na. sesQual _0 pe!l..<;.amelllo do Preside,:.,ce 'da
quietos.
são Ml.terior.
6
?......"'Dúb1ica? CoHdi\r1'l ou nã.o co...., ~-'1
O ",'a. OI>.TTETE P 1 = 0 3
Discussã-<l, em primeiro turnD, do cunhado? Qual o pensam~·· ') d.:)
A<rl.·adeço fL gentileza do aparte do
Discu.s.sâ<t) em
pr1rne1ro turno Projeto de Lei do Senado nl,) 102, de PTB? De Rolidflriedad<> ou '15.0 .\ \lm
nobre Senador· Aurelio Vi.:ana e peuso
Sr. Presidente. ter. den-r4'o do, pns.m;eI (apreciacti,.o preliminar da constitu- 1963. de autOria do Sr. Senador dos seus mais cntegoriza.do.<; Lidf'l"""s?
Queremo,,; ag'ora', Sr. f'l·f'.$ldent.", (Uh
re~pondido às indagações q:.:t.e me to· cionalidad"e nOs têl.!mas .do art. 26'5 Aarão st.einbruch. que concede f1'anraro solicitadas, (Muito b~.. 'lTwito ~do Reglment.Q Interno). do Projeto qula po.stal.. telegráflca ê- corres~on- v.tr a palana. do 1Jder do .(IrE S
de Lei do S®ado 'Federal, de 8UtO- dência oficial, ob~ dt servi~. dos H"xa, ante-.'\ r'p .... ~.1',. pscIllr ... ·· .. ~~.,.. .~ '"
bem) •
ria do SenbDS Sena.dor Vasconcelos JuIzes de Dlre1t{), Promotores e DeExa, d?VN?' pe-di·,jo.!: 30S .s~W" ur,)O SR.' PRESIDENTE:
Tõrres, que altera a Lei nl? ~,293. de (fensores Públicos, tendo
Par~..:t>res P!'!{1.<; comD3:.h"'l·'o~ fHlJ'fi. no~ios ;,~!.~..
A.s manifestações dos 8E>nhore-s Se .. 27 de dezembro de 1963, que reorga. sob flS. 666, 667 e 668 de 196~~, d::ts mitir. (Mw[o bem; mUi,lQ tlMfL }'al~
nadares, aW'avéa de Q'p-lftes. revelam nlza O Servi,o de . Inspeção de Cole- ComLs.'Õe.: - d. Cllnstilulção e Ju.s-
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(Seção li}
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S8CEETAlUA DO SENADO FEDERAL
PUBLIQUE-SE
: CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE AN'rICUID).DE DÁ CARREiR.A DB O?ICIhl, ::'EGIS1:... !'IVO, SíMBOLO Pl-8

Em 27
1964.

de

tevere1r~

do

ATÉ 13 DE JAIEIRO DE 1964
VACA DEC~,,-l1EN1'E D! mllANSFERSNGIA 'lZ C1JlJ1EIRJ> 'lE I.RTEUR LEVI S:êQUEIRA SCHU,TTE - OP, LEG, PL_7
RES. 38/63 - D.e.N.
DE PL-8

PARAPL-7

20/12/63

MERECIMENTO

c O N C O R R E M:

Rvondro ~.nd.. Vianna
ll1retor-Gero.l

,
CLASS"

TAVARE~,SOERAL

SENADO

10m

-;;:;-_;-_---'FO=R=A'-_ _ _--t_,-;;;;:-"-TO,;;~;;:'A::L:.--o,-

6a

10m

8d

10m

-8d
6d

.18a

4m

10d

25a

2m

nd

7m

10:1

3a

11m
3m

14d
5d

81'
141'
7a
71'
5a

6m
10m
6m

6d
23d

2m
2m

22d
18d

14a

10m

9d

9a

1m
7m
6m

21d

3d

LUI Z CARLOS LE!.IOS DE AllR'XI

937

6a
61'
5,.
51'

7m

9d

ELGA JAGllilFELD DE ",,]lROS

937

Se

7m

6d

ge
la

ALBERTO !.IORBIllA DE VASCOlICELLOS

937

5a

1.

8m

937

58

6m
2m

§a

AR'l'llUB BOTELllO CASADO tI!.IA

18d

CARMELITA DE SOUZA

937

4a

lllD

ARACY'O'ijBILLY DE $nUZA

937

4a

2m

91'
4a

llD
lllD

937

4a

120.

6m

937

3a.
3a
3a

1m
9m

8d
3d
8d

15a

9m
cm

Bd

5a
2a

MARIA

937

AlITOllIETA FUltTADO REZENDE

937

ROSA AlIGtLICA BERGER VARCAS CARl'1IDE

937

EOTE~qO

MARIA DE LOURDES

AJVES ,

JORGE PArvA DO NASCIMENTO
LBA AUGUSTA DA SILVEIRA LOBO R. CASTRO

}37

ALET.ANDRE DUMAS PARAGUASSU

, 937

14~

9m

YARA SILVA DE I.\EDEIROS

936

zULEIKA DE CASTRO MONTEIRO

931,

9m
9m
3a
9m
3a
9m
3a
9m
3a
,7m
389m
6a
10m

MARIA IGNSS llROWN

917

28

6m

7d

MARIA HELENA BUENO llllAllDÃQ

893

2a

5m

13d

GILBERTO ,'ERNAlIDES ALVES

937

Jost VALDO CAMPSLO
ODJSSÉIA h~X DE MEDEIROS

937
937

ZO!l!!íELIlIA RIllEIRO ALVES

937

llARAI! ABP..lliÃO,

937

,30 -

llm. -t2à.

7a
5a

8d

18d

26d
21d
<3d

12a
.19a

11m
1m

19d

9m

14d

6a
3a

?!li
6m
11m
ém
,m

6m
1m

15d
17d
16d
12d

8a
lIa

9111

lIa
9a
8a

na

8d

1d
17d

4a
'Sa
16a
4a

7d

3m
llD

20a
10a
2a
2a

na

3l/l

11m
Gm
5m

14d

21d
26d
22:1
5d

17d
Bd
17d
4d

18d
12d;
, 7<1
13,j

Fa~sou a figurar
presente classificação em virtuõe do ~fastamento de MOEMA "FERNANDES TÁVORA que se encontra
"em licença para tratar de interêsaes particulares ( Comissão Diretora de 31/7/63 ).
,DE PI.-9

P~RA

PL-8

C(}NCOP...~Eru :

CLASSE

Ary Feliciano de Araújo
nonaido Pacheco de Oliveira
Vicente Oli~eira de Lara Rezende
llaria Regina Coelho Teixeira
Maria Clara Coelho Baumann daa Neves
Cláudio Júl~o Freltas Carneí~o

-,
.-----/

2784
914

914
914
914

914

FORA

SEIlADO

e4a
- 3a
30.
3a

30.
3a

5m
Sm
7m
7m
5m
5m

TOTAL

17d
7d

30.
12..

19d
2m

3d

17d

~

9m

3d.

50>

6m

17d

21d

20d

16d'

17"
,'l.5a
4a

6m
lOm
4m

6d.
10d
15d

3a

7m

98
'3a

5m

17d
6d
16d

José Ney Passoa Dantas

7U

30.

6m

ld

Branca Borges Góes Bakaj
Romeu Arrud&
Suzy CUnJ:l,a $ Cruz

774
774
774

20.
20.
20.

6m

8d

6m
5m

24d

768

285m

13d

2a

765
748

3a

4m
21"
4m

25d

:3a

$m
lm
5m
4m

27d

2a

2m

28d

284m

13d
25d
27d
28d

4m

16d

2a

4m

l6d

)a

em

7-

Evan~o Me8~uita

,

I

t7illiam Lima Machado Newtoll

José Eristid~s de Moraes Fllho '
Genoveva ~~a Ferreira Dias

745

731

Belena broWD\
DE P1-10

PARA

PL-9.

GUilherme Grac1ndo Soares

~

_2a

20.
21'1

3..

ld

2ld

5m

gd

ilJn

23d
2ld

8a

7m

..

6a
2a
3a

6a 22d
lllll 17d

1la

10d

ANTIGUIDADE
ç.;;:=::::;:;:=:::::=

Palmeir~

"

1342

;la

em -- 7d

Seção Atministrat~va da ~iretoria do'Pe~soal, em 27 de fevsréiro d 1964~
Romeu Arruda
Legislativo.

~Auxiliar

~-9

~9d

. Zormeli.na Ribeiro Alves
eMf. da Seção

•
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(Seção 11)

Março do 19M

5\;9

~=~~

, CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE AIITIGtIDADE DA CARllEIllA DE !U=lAIl LEGISLA'l'IVO. SooOLO PL-9 E i'L- ~u
Art 1'3 DE JAm;rRO DE 1964
VAGA DECORRENTE DA,TRANSFERtNCIA DE EVANDRO FONSECA PARANAGrrÁ - OF. LSG. pL-a
SEB. 38/63 - D.C.N. 20/12/63
MERECIMENTO ABSOLUTO (Parágrafo lÍrúco, do art, 29, da Be301ução' n' 19:''02)
=~==============~===

c o D C O R R E M'
CLA.SSE

ANY PELICIANO DE ARAttJO
RONALDO PACHECO DE OLIVEIRA
VICENTE OLlVEIllA DE LARA REZENDE
MARIA REGINA COELHO TEIXEIRA
MARIA CLARA COELHO B!OMAIIlI DAS NEVES
CllUDIO JttLrO FREUAS CARNEIRO
JOst IIEY PASSOS DANTAS
lllUJ1CA BORGES, GOES BAKAJ
ROMEC! lJUlUllA
SUZY CUNHA E CRUZ
,EVANDRO MESQUn.
ôlOSt ARISTIDES DE l!Dl1AES FILHO
WILLIA14 LII4A I4ACHADO IIEWTON
,GENOVEVA AIRES FERREIRA DIAS
l1ELEIIA BROn

2784

914
914
914

914
'll~

774
774
11~

774
16-3

763
765
745,

73'

SEi:t\lJQ

148 ,'510 17d
308m, '7d
)8
7,{ 17d
3a
710 17d
3a
5m 21d
305m 16d
3a
ém
1d
28
6:n
8d
2a
6:n
ld
28
5,. 24d
2a
5a 13d
2a
3m 11d
311
4m 25d

284m
2a

4m

3a
12. - 2m

19d
311

17a
158

éB
lQuo

63
10<1

9,.

3d

48

4m
7",

15<l.
17,1

~a

5..

6m

2011

5111

2111
911

3"

11m Z3d
8..

71'"

21d

2a

4m

l6d

211

.(m

2..

~

cão

17.1
19d
1-)<1'

2811

4~

411

FOltA
10m

211

10a

5m

1:.1.'

5..

,2m

9d

8..

9m

,,':a

3..

8""

311

7m

2911
17d

78

9m
9m

12d

5m

16d

9m

~"

~

14..

3m

lI..

2m

1d
1911 -

~6d,

17..

3a.
46

2d I>- 15/1

7m 1011

F~UElREDO

.j)6

61
l5d
22d

1>1
17.:1
25d
·2:3.1.
1 A.

DE PL-I0 PARA PL-9 - MERECIMENTO
C O 11 C O R R E li'
C"'L"'A"'S"'S-"E____-"S-"Ll!"',AD=v,ALEXANDRE MANQUES DE, ALBUQUERQUE MELLO
13?9
j.
7m 16d
RELIO DOLRER DA SILVl
1323
3_
7m 18a
,t~LSd DE FREITAS CAVALCAllTE
1322
3a
8m 2~a
1322
'lZABEI. I4AGALHIES EVADGELISTA
3a
1m 17d
'LEOllEL AMARO DE MEDEIROS
1319
3a
7m14<1
1268
38
510, 2)d
EDUARDO RUY BARROSA
12El
iLAURITA FADAIA
3a
510 16d
1231
ENAURA L~CIO DE,SOUZA
"
710 20d
1182
387m 11d
EDUARDO LEÃO MANQUES
1182
3a
1m l1d
ANTONIO AUGUSTO GENTIL CABRAL
1180
,SnVIA MlIIAZI MANTOVAIf'
387m 15d-1163
38
6m 28d
.ARrJ!II!IRA SAMPAIO
385m 26d
1131
HUGO RODRIGUES
1128
~CISCO GONÇALVES DE ARACJO
385m 2311
1089
2.. Um 29d
IIBACEMk DA COSTA SILVA E CASTRO
1048
383m
311
'DIRAlI I4ARrINS PE:!lACIO
988
AlILETE BELaTA TAl'AJOS
.la
1m
3d
2..
6m
Bd
918
CID SEllASTIÃO ,DA FRADCA llllUGGEll
2a
6m
811
918
'I.!ARIA DE LOURDES PElIA FONSECA
28
&a
6d
916
T!!El!EZImIA DUARTE
DI'rt. FALCONI DE CARVALHO
914
2"
6m
411
28
6m
411
914
,0000l!IADO VIAllNA
tlLPlIEU CORDEIRO DOS SANTOS
9~O
2"
6m
-'
008
2a
5m 28d
il'AULO IRI1ll!Il PORTES
906
2m
5m 26d
.LEtIA P=O FERRAZ
,FERlIARDO SILVA DE PALLlA LIIlA
904
211
5m 2411
, ,DAIJ.:AR' GERALDO LACERDA GU!lJAIlÃES
285m 2411
904
norllA BORGES DE OLIVEIRA
903
28
5'" 23d
'CELSO Wlt'IUu.!OS DE !.IEDEIRCS
901
285m 2111
DAR!LIA BRtCIO DOLBEll DA SILlA
2&
5m 13<1
893
,IlARIA DE LOURDES VEIGA
892
285m 1211
JOSe CAlILOS PORTO DE blENDOIIÇA 4.!.ASll:
892
285m 1211
88ti
iiIUllEM l'~ TREZEIIA
2a
5'" 6d
~ ~ AlIACJO DE ?IRA
874
2m
4m 2411
4m 2111
VICTOR REZI!IIDE ll!! OASTEO CAIADO
871
, 869
11 ACY DE BlUTO l'REIRE
2a
4m 1911
2a
410
211
~LSOII ROllEliTO DE liOVAES C. CAllPBLO ,
852

~lllPAimU

9a
385m'
6!l.
6n
2a
lla
3a
5m
lm
... lia
2a
5ilJ.
2..
3m

4a

&11' ld

3a

'6n.

22.1
17d
17<1
15d
2811

3a
7a

,5Jl'

2&1.

70

411
<911

78.lm
387m
3a
7m

17~

4m

511

20a

3m

2~,

6:n
2m

14d

58

9m
3m

'20..

1511

3d"'- 238

1711

78

6:n
&a
6:n
2m

6d
Bd
Bd
6d
411

6:n
5m

22d

20.
20.

2a
4~

B~

210.

lln

28
22d "'" 248

-/

211

50

2M

5..

2m

78

8m

2d

48

1m

~

4l>2

6d
Ud

2d

29d

210,

4d

6a

7m

5d

2a

'5m

~~d

2".

9m

2511

28

5m

2ld

2&
2311

5m
6m
5,.

13';"

lla

184

8a
28

9m

'Hi
21>1

4m

?4d

19a
11m lJd

6a

6m

21'i

8a
28

JIlI

27f

48

24

6a

"
4JD

5B

2m

5a

5d

2"

~'~~.,1a44,

48

/j!S,~ª,d.

-

\

Março de 1964

.=!iTi,;C:U ROffi L.\JLillJ11:. F. RIGOtoll
L1aH07LLO ZA:5:Ci;;r

TOTAL14d
3m
10m 12d
llm
l7a
12d
6l!1
15d
9m

2a

2"

E'JIII.ANUEL NOV~':...ES
, ALBERTO PEREIRA D2.. C'ffi"T:.A

'8

,8

LUIZ CARLOS DE OLIVRIRA ~~VES

la

Ot.3ER"Ç'AçõES: [.) a »romoção ao símboLo PL-9 (final de carreira). por MERECIMENTO

togrnntes do símbolo PL-IO,

.u:;na

.(;V ........

I

;,Irrem todos os in-

vêz que, somente são exigidos os dois têrgoB por

or-

dem de ant1gll1dade .para promQ.çõee às classes interm~diáriaB (art .• 190, Re~.6160);
~) deixam de figurar na preeen~e cla~siftcação os,seguinte~ funcion~rioBJ PAULO RUBENS

PIllliEIRO GUIMARÃES, em licença para tratar d. inter~s"es particulares (C.D.~. 1.5/5/63)
e LUIZ RENATO VIEIRA DA FONStCA, ! disposição do Conse1~o Administrativo de Defesa EeQ

..

-

nbmica (C.A.D.E.) • em.virtude da Ree. 30/63.
-

Se~ão A~~nt3trat1v~ da Diretoria do Pessoal. em 28 de fevereiro de lq64.
ROME!) ARRUDA
AUXILIAR LEGISLATIVO PL-9

. ZORMELINA RIBEIRO ALVES
CHEFE DA sÊrT"
MARIA DO CAmIO ROJllDON RIBEIRO SARAIVA
,
DIRETORA DO PESSOAL

J.,A_S,SIFtCAÇI9 _P01L911DEM DE ANTIGUIDADE '!lA CARREIRA DE MO'roaIS'!'A AUXU!AR, s1MJlOIO 1't-l0
ATt,13 DE. JAIlEIRO DE 1 964
VAGA DECOPJlEl1TE DA TRANSF'ElltNCIA DE MAlfOEL DE ANDRADE MOUP.A, MOTORIS'U, SIM1l0LO PI- 9

38/63 - D.C.N. DE
ANT!GUIDADE.

REg.
DE PI.-IO PARA P!-9

CONCORRE

20712/63

f-

~.

l.

JosJ! CORREA WZO ...........

855

·SENADO

611

7m

29d

6&

7m

29d

,

~

ieçao Administrativa da Diretoria do ?e290al, em 13 de março
110100 AF.....'tUDA

a~ ~ 964~

ZOB1!ELINA RIBEIRO ALVES

"bate da

Auxiliar Legislativo, PI.-3

VISTO,.

Seção

~L\ltrA DO CAJl.'lO RONDO!! RIllEIRO SARAIVA

~1!'otora do Peseo~l·
ti

*

_

_

'CL...\SSIP!CA.ÇÃO POR QRDEMDE ANTIGULDADE DA CARREIRA DE AUXILIAS DE PORT~A! SrMEOLO ~L -~O
A~

13 :DE JANEIRO DE 1 964

VAG.1. DBCORitENW DA 'TRAnSJ!ER2NCl:A DE ,)'A1'l1lE CORRE.!. DE s1, AUXIL:tAR DE, I'Ol1URU, ,8=10 'l'L-!l
~,

c ri

li

C O R R E·M

-

I

tRAçu FRANCISCO LU~Z DA ROCRA
snVIO JOSl! DA SILn
lJruLDO GONÇALVllS
HELIQ

,-

BRAGA
BITTENcorrd~

·GONZAGA

RUGO CARVALHO . VIEIRA ,
JOSl! SOARES CAVALCANTE

WILSON PEP;&IRA DE

CL~VALRO

JOSl! I'IASHIl'IGTOII ClLtVES'
JOSl! BULHÕES DA COSIA

JORGE

FCH~TOURA

/

MAOEDO

llAIA
... JOSE IJOllSl!:S
'.

.---......

VIRGILIO LEI1'E PORTO
AMJrrlRISIO SANTOS

~~ClSCO DAS_CllhGA~'CARV~~O

de

20!!5@

7..

7m

lid

6..

3m
3",
lm

10d
!ld'
284

7m

5d

1261

6..
5&
3..
46
43

1253
12311

3..

1235

3'1

J.212

:ia

5a

3m

ld

2m

28d

2",
6,.
4111
3m

14d

1172
1167

34

2m

27d
20d
27d
17d

Se -

lm

15d

851

20.

4m

1d

8lt8
811

3..
3..

4!i1

??d

6m

TOTAL

'PÓRA

SENADO

CLASSE

1629
1268
12ó8
1268
1268
1264

JOSl! MIGUEL DA SILVA

WALTER

38/63 - D.<::.II.

18..

3m
llm

6 ..

í.lJl

28
la
9a

8a

,-

13d,

25,. 10m

22d
8d

6,.
3m
7/1 . 2111
123
lm
7,.
JQ

28d

244
104
264
1d

54

6&

3m

29d

4..

28d
24d

5m

ltld

6a

2111
7m

lm
lm

19d

12&

8m.

-lld

26d

lla

6,.

16d

)a

3m

27d
17d

3a

?lu
4m

1'<1

3d

6"
2a
49

1m

20d

19d

lia

6m

19d

19d

29d.

ObSel'Vs.ção: de:xa de 'figurar na "presente c!flS&iIicaçno o func:onfi!'fo Jt.rge ~r;gue! da. C(.r;:c!:'!ç.Á:'.l-, p'1~'que se ellcontI'a ft dRUt da ve·Z'-t. em 11cençs
para trata.r de lntcrê:i.se pe.rticu!a.l'es, 'conforme decisão da 'oomil>.sâo Dire tora de 20fi de junho de 183;{
.
Seçã-o A"dm:rnLstriUva. dã Diretor1a. do Pessoal, em .13 de nlarçô de 1964. - .1\onretJ.- Ariuda.. Aux_ Leg. PL-9. - ~Táttt1 do ·Cu.rmo R~!-don R!be:ro
Saraiva, DlretoJ.'a do pes~.qal. - ZormelÍJul. Ribeiro Alves, Chefe dá. Seção.

/
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PERMANENTES

OlARlO DO \.VNliREl5SU NACIONAl.

L .... ,_" 3 '"

COMISS~J!:S
AQRICULTURA (7. Membros).
TItulares
E\\gnio Ba.rros

partldos
l'SD

L Attillo

JOSé P'el1ciano

psn

2. Pedro Ludovioo
1. Aarão Stelnbr"uch
2. Vago

'Vlce.-Pre.sIdente):

Nelson MacuJ.n (licenciado) PTB
-P'l'B
Dix-HUlt Ros.dó
PrB
Raul G!ubert
UDN
Lopes da Costa
{JllN
AntOnio carloo

.Titulares
Lobão da. Silvetl'a
Sl8'efrecto pacheco
Wilson Gonçalves
Lelte Neto
Bezerra Neto

João Agrt?J.no

P~D

Lobão da Silveira
Wilson Gonçalves

Viee-president.e)
Josaphat Marinho
Amaury

Si1y~

lllcenciado).

I.

Suplente.s
Menezes Pimentel
Leite Neto
Benedito Valladar ..
Aarão Stemllruch

PSU
PSD
PSO

2.
3.
4.

PSO
l"fB

6. Heribaldo Vletra.

pessoa de Queiro!!!
Jose Errnlrlo

fi'lg'ueireao

PSD

<1

PSP
PTB

5,.

3 Menezes Punentel
AtttllO Fontana.
Pedro LudOVJCO

L Nelson Maculan
<hoenciado)
2, Lmo de Matos
:3, AmSl,l1ry SIJva
j llcenciado ~
4- Alll'éllD Vianna.
1 Ed ~ [,Pv!
5 .'\.nWlllO Juca
2. Mel\i I:Sl rlfR
1
\rlolptl-O I'Tanco
:1 Eu1'lcO Rezende
3 Joãu Agrtpino

PTa

PTB
ODI'J

Daruel Krieger (vtce·Pres)
Dinal'te Manz
UD!'Il
Irineu Boanhausen
UI)~
Lopes da COSta
~L>~
4 M!lt-an Campos
Mero de Sá'
PL
1 AJOYS10 de Oarvalb(
SecretáPo; Auxiliar LegislativO, PL.1Q, Cld BruJger
substitutos
Re.UlllÔCS; Quo.rtas--fe,l'a-s às 1000 bO!'as,

-

-

LEGiSLAÇÃO SOCIAL (9 Membros)
TItulares

l. Arg.

1. JoSé Gulomard
EugehD Barros

PTI'
PTB

DlX·Huit Rosado

CONSTIIUIÇÁO E JUSTiÇA' (n membros)
PartidOJ

601

SubstlWTAlI

P80
P8D

PSll

Arg, de FIgueiredo cPre$, )

3. Vago
l. Daniel Krleger

Suplentes'

Par!!dos

Victormo Freue

~ontana

<Em 12 de deze mbro de 1963)
Secretá.r1o: AUXil1a.r Legislativo, PL-9, José Ney Pasoos Dantas
ReunJót.6.: Quartaa~teiraa às 16,00 horas.
Nota: Vaga. a. prasidêneia.

Titulares
Jefferson de Agu1nr
Ruy Carneiro

-

FINANÇAS (15 Membros)

Suplentes

2.

Marçode 1964

(Seção 11)

P~l';;IOOS

RUy CarneIrO (Vice-pres,)

p~u

SupJent.es
1 Le;Le ~ct-O
2 Lot)ao da Silveira

Melo Brag' Waifredo Gurgel.
P.:::;D·
JOSé UUloma.ra
.:>':iD
3 E.'ugeolU Barros
Artur Virgllio
3. Edmundo Levi
Raul' Giub.erti
f?6U
~ Júllo Lell e
UDN
AlOySIO de Carvalho
I. Afonso Arinos
Vivaldo LIma lPres )
F'fE
1 AureliO Vtanna
1lJ)N
2 Daniel Kl'1eger
Eurico Rezende
Amaur~,. Silva f!lcenciado)
p'fn
2 Pes.'ioa de Ql1e!~oz
I.Vlllton Campos (P:c.s'ldente
ODW
3. J oáo Agdrpino
Henbaldo Vieua
ovr..
3 Anlbnl('t JUca.
EuriCO Rezende
UU~
1 t..ope.s da Custa.
Secretárto: OfiCial LegtslatJvo. pJ:.,.-a, Ronaldo Ferre.1ra Dias.;
Antônio Carlos
Q'JN
2 .Zacflnlls de AS5'.lnmCfio
Reuni5es: Quaortas.. !eila-s àS 16,00 n.oras.
Sem'etOLa. Oficial LegislatiVO. PL~'i, Ve:a de Alvarenga Mafra,
Títulares
Oll'etora
Reunlões~ QU;Z'lLas-tell·a.s à.'i J6,OO rorns,

~

Bezerra Neto

Auro Moura Andrade - Pres.
Camilo Nogueira da Ga.ma
Rm Palmeira
. Gtlbel'to Marinho

2. Sílvl.o Pêrieles

PSO
P'L'U
UDN
PSD

POLiGONO DAS SÊCAS (7 Membros)
TItulares
Wilh'on Gonçalves
RUy Carne.ro 'p:-e5_)
DIx.fIwt Rosaou
Herlbaldo VIeira.
J~ Cãndldo
ALlrello Viana 'Vice-Pres,)

l"T»
PTN

t\'dalbert() Sena

Cattete Plnhel1'o

UON
PSJJ

JOll'1Ulm parente

GUido Mondm

P'l'B

Vasconcel06 Iorres

Sec,'etãrlo: Dr. Evandro Mendee Vianna, DirctorGeral.
QUAfta..telras às l~ b.orns.

lReuniõ~.

u.narte Manz

ParfJlius,

Ipr~intmLa)

UnI) âe Matos
Oscar Pa.ssos

Henbalào VieIra
1. Aarão Steinoruch
Dix-Huit Rosado
1'1'8
2 Antômo JUCá.·
Dinarte Mariz
UDN
1. Lopes da Costa
EUr'lCio Rezende
UUN
2. Z9.cartas de Assumpção
SecTetál la. OficIal Leg'islatlvo, PL ..3, JUlleta ft.ibelr odos SaJJto••
Reuniêes; QUlDta.sre1ras às 10 boras,

Titulares

I'

Júlio Lelte
AdOlphO t<')ranco

P~D

P'1'1l

na

PTB'

uPN

I. Jefferson de' AgUlaJ'
2. Sigetl'eCo Pacheco
3. Sebastlãn Arener

•

Josa.phat Mar1n1lo
I. Oscar ?al'SOIS
2 Bezerra Neto
3 Mt>H, Br'agil
I. ,1f....!;P CândIdO
2 Zaca:-la,s de A.ssumpçll.o

UDN
Lopes da Cost.a
SecretarJQ: Auxiliar Leg'LslaUVO, PL-l0, O'd Brug:ger.
R.euniôtl:i. l'êrçaS-reJr01IS àS 16.00 noras,

EDUCAÇAO E C\1L TURA (7 Membros)
Suplentes
p,-l.rt:oos
TJtúlares
I BenedJcto VaUadarea
Menezes pimentel • r'l<.;:),'
/,811
2 Slgetrectu ~acheco
PSD
\Valtl'edoo U-urgel
I. Vagi.l
Pes.~oa de Queiroz .
/'TS'
Vago
Amaury Sllva licencIado)
L Adolpht' ~anCQ
Antõnio Oarlos
qo~
MIJ(.O!l campos
Pedro Ca jnzan.s (Vice- Pres J
UON
3 hrpC'n de Meio
UDN
.Mem de Sá
Secretaria: O.flelaJ Le~tslatlvo PL·7 Vera de Alva,:-enga Marra.
Reurur .,'3; Qt<arta~feua.s às 16,00 horas.

ns

j

---

Lopes da Co.::ta
pa~<.lS

Ut.lntus.

,
•

P:iI'~J.:los

Suplpni-es

p~t,;

1 Lobác da Slivell'u.

Seba"t)[l.u Archer

P.::iJJ

~

4?res )
PiS
Pa-dre Calazans \ Vice·PreS ) UUN
Júlio Leite
01.>N
Ser.:·e;ar.a: OflCHtJ Leg:slatlvo
DiX-fiult

R/!~Cidc

rr,?U-leir~

Reurnpes:

Ju:>p to'P!lC.iflW

1, Hertb(ildo

1
2

Vlell'a

Joau Agr,plnv
POl'aW1at Mannh.o

PL-B, Sarao AOftlj1âo.
as 16.UO húrfiS.

RELAÇÕES EXTERIORES (1 i iVlambros)
TitU13~'es

Suplentea

Piltt\:10S

PSD
PSD
PSD

2

Walfrco<o Gu.rgeJ

j

ECONOMIA (9 Membros)
TItulares
Filínto MuJ1er (Presidente)
Engnio Barros
AttíllQ Fontana
Jose Ouloma.rd
José Ermlno (Vlce~Pres )
NelSon Macula,n (licenciado)

3 J U.í.1O Leite
1 Joãu Agnp,no

Suplentes

p~j)

PSO
PTB

1 Slget redp pacllec-Q
2. Lt·;tf' Net.a
::I. rl,!,enufu de l:"lg'ue!redo
~
t\ 'nQU de Meio

."iutlJjal' Legisiatlvo PL·9 J Ney
ReUlllões' Qum~as:telnlS D..s 16,00 noras,

1, FiliDto Muller
2 Eugêmo Barros

eSD

pedro LudoV1CO (Vlce-Pre3,)

J?SD
PdlJ
f-ll;!
Pld
OL'.N
PTE',
ODN

Secrer!t~'1(l,

DISTRITO FEDERAL (7 Membros)
Titulares
Menezes Pimentel

Supier.!..eS

f'3rt1..10$

Par:;\o'...,

S'lplrOre/3

Benedicto Viuladare..s
PiS!)
I
Fuinto Mu1!er
p~tJ
2
Jeffel's'OD ae àgula.r {Preso r
j-'6D. ~
Aarã.o SteInOr:lch
P~!..J
4
Pessoa de Qtlell'02 t Va:e· Pres} "'1/3
1
Vivaldo Lima
I'TH
a

OsCaI p =
ADflllO UarlOS

I

Jos

P'I'B
UUN
OuN
UlJN

CãndlC10

Padre Ca laza.ru;
ArDoD de Melo

()O~

HéJ)

Piment~i

lJ!l.rll!=!fC

Jose (tUlvOlard
VICLurlno (-í'ne!re

Al'gemlflJ de
Antólo Ju.sa

l"I&4ell'CGO'

1

V!lgo

3

Joar Ag-I',prno
Mem de Sá

,~

). UüOJei [{fle,ger
2 8tlrlcll RezenClt>
i 4

Legls1a~;vl.1, PL-6. J
~IlLJ.ltM tel.na~ ~. lfdi\) tlora~

Secret:J!'.IJ: Oflcial
aeumõ~~.

MenezN,

B

Ca.stejoll dranoo.

SAúDE I" Membros)
Pa,'t'cos

Ped!'o

LudOV1CO

Suolenfe.s

P::>..J

Slí~er rede Paetlec.o
c'tip
OrK-HUll Rüó'a(\G ".";"e.f'rp.$ ) Ptr.
Lopes da ~ra [PreSidente I ll!.l~
p,sp
Mlguel Couto

~

. Elltrprlio Ha.:·'-v,"
W3tHH'r:~ Gurget

1.

AnróllHJ

,11.1("3

1

Um&'!p

Miln:t

1 RaUl (:'1!bPrt.i

Ejerre:té.rt...·: Au~il1~i {,{'i'll"'\~L'IO Pt·jl\ H:rl'.l'aH1U rlui
'.ReUnI es, Q.UlDta.s. fem,s aos 15.00 ourd.,!"

Barbü.!>&.

"
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pa! tidos

Gu.unlara
Va:,uI"lUt.. Freire

p,::;!)

O.:iCUr

P'fB

PSD

J'}!'f>

Pa<.!;m;

Pa(~hf'CO, mero 1.158·63 do Sr SenadOr Ar.'ôapW'lado em 15 ae
dezembr'J ce mo Jucá. aprovado em 10 de iezem·
oro de 1953.
1953.
Membr03 Cá) _ PSl'tafos
Membros c5, - PartiG03
J05é Feliclano _ pSD.
José -F'eljc.ano - PSD.
S"gefredll Pacheco
cVicePr.J
Ruy Carnel:'o - P':;lJ.
PSD
-Ant-omo Jucá - PTB
José Ermírio (Presldente) _ PTB.
Padre Cajazan~ - UDN.

r~<w

O:uOertl

SuplenteJ
1. Ruy CarneIro
2 Attíllo Fontana
1. Dix-Huit ROSado
2. Vago
1 Adolpho FrancO

511H':,;tJe PE'I'lCJes fVke·res) PTB
h.neu I:3mtnhausen
UUN
Za I ~'a la", ae ASSUffipÇ[tO <Pres.) uu"

PSP

2

EU~lCO

1

Miguel Couto

Re2end~

heUILõl':';

'TItulares

L'iebon Mli.'Uian
Al1tOfilO

<licencIado)

p~.;b

I

PTB

peB

UDN

PL

de Cal'\'alho

Suplentes
1. Victorlno Freire

2
1.
2
1.
2.

UUN

Caj"IOS

~F~ Calazans
Ally510

PartIdos
PdD

I

querque Mello.
Reulllõe3: 2~s e 41ls ferras ~ 14
horas,
__

SERVIÇC Pú8l1CO CIVIL (7 Membros)
l.eIte !\: eLo I Vlce-Pres )
~l ~el redo Pacbeco
Sll \-"estre Pél'lcJe.s ,Pres ).

LQpe.:; da COsta -:- UUN.
JlJSaphat Mannho - S leget'.da.
Aureiío Vtanna (Relator) - PSD,
"Sel>retárlO:
Auxiltar.
Legislat.lVO, H) Para o estudo das Mei1sa~
PL-Hl, ,Alexandre MarQll~ de AlbUgens do Poder Execut,ivO re ..

.

OfICIal Legl.:.latn·o, PL-8, Alexandre Ptaender.
Quintas-telfO.S às 17.00 horas.

St'c.e!alw

DO PAfS e estudar os meios
c·apazes de possibilitar a

Lopers Cost.a .

1. Me mde Sá

HANSPORTES, COMUNICAçõES E OBRAS PúBLICAS
Partlaos
P~D

1. Jeftel'son de Aguiar

P61.J
PT6

2

BeZefl'H

A.! che:

Neto

Secre~flr'{;

ReiW!OeS

as

F'iJmt.o MulJeI"

Ad-Olpho Franco - uut\.
João AgrlplUO _ UU;.\..
AurélIo V:anna _ PSB
Josaphul Mal"lI1.ho _ Sem le!4f'nda..
l)eput3dos:

Membros

-

(9)

-

~art.ldo3

José FeliClano _

PSD.
PSD.
Eugênto Barros PSD.
Jose Ermlrio (Re!at{)r. -

AttUto Fontana -

PT3,

Bezerra Neto _ PTS.
Mt!10 Braga - PTB.
Lopes da Costa - UDN.
l\iilt.on Campos
(preSIdente,

,COMISSõES ESPECiAIS
Para t{evJsao do' Projeto que I WilSon GonçalVes - PSD.
Arthur Vlr.gil.lo - PTB.
defll1e e regula a PROlE- Eümunao LeVl - PTB
ÇÁOAO DIREITO DO 'AU- Adolpho Franco _ ODN,
EUriCO Rezende (VicePreG1dent-e)
TOR
UD1'I.

UUN,

Cnaaa em virtude do Requerimento
Josaphat Marinho ...,.. S/legelll13,.
51. SenaQu!
"1m.on
SeCJ·etárlO;
OfICial
LeglSliltJVO.
f.'IÜl1 jJUtl, apruvado em :W oe ia:1e.ro PL-ij, J. B. Castejon Branco.
de 196"
De,'gn'd. em 22 de nOVIU,ro de C) Para' o €-s~udo dos efeitos
196"
'
, d a INFLAÇAO E DA POLlTIprurrugada até 15 de dezelUbro de
CA TRIBUTÁRIA E CAIV:31AL

Júlio Le~te (VlcePr.) - PR,
Secl'etáno:
Auxll1ar
LeglSaJtfvo
P~~HJ. Atexa.ndre Marques de AloUquerque M-eUG,
H.eullJões; ô:tos feiras às 16 boras •

..Il.'- IfI:W o:! do

VADAS

5:.

.

comp.etllda em 4 de laneiro d e .
19ôJ, com a de~;gna(,:ao GOl; ~enn,",res
Criada em virtude do Requerlme-nSenaCtol'es. Va-i;cuncelos Jorres
e to nO} :>31-63. do Sr. Senaaor Gouvea
EamUllQo LeVl.
Vieira, aprovado na sessâo de 2 ele
Prorrogada at.é 15 cte dezembro de agôst-o de 1963.
1964 em Vll'tuae ao Requerimento. nú_
DesIgnada em 8 de agOsto de 1963.
moI UH! 63 ao S
S nado Mepe
er
-.
r
e'
r
.Prorrogada em virrude do Requertzes PlmenLel ~p:ovado em 15 je (le· mento DI! l.161, de 1963 do SentJ:or
Q
zelllt)ro Oe 1~63.
Senador AttíllO
Fontana, apl'ova.lo
Membros 17) _ PartidO.!
-/ em 10 de dezembro de 19~3.
GlibertQ MarInho - PSD.
MemurQs (5) ~ Partldos
.\-1eneze.s PI.menteJ - PSD.
\ Att1lio .Fontana. _. Presidente
Henbalà<.l Vieira UDN.
PSf).
!\.1!1{.un Campos UDN.
Jose E'ehc1ano _ (Vice-Pr.,
VasconcelOS Torres - P'l'B.
PSD.
Eclmuncto LeVl - PTB.
José Ermlrlo _ Relator - PI'B.
AlOYSIO 6e Carvalho - PL.
Ad01pho Franco _ UDN.
.- .
Aurélio Vianna _. PSD.
_....:;;
Secretária: . OfiCiai
Legislattw,
B) Para estudar a situação da PL-3. Juliet. Ribeiro d06 S'ntoo,

I

CASA DA MOEDA

.

Criada em virtude do R.equer:me:l-

to. n" 152-63. do Sr. Sen-adoT Ju:;é

...
J'

Ermil',ro. aprovado na sessã-o de 13 de

novembro de 1963.

I

_
DeMgnada em 13 ele· novem.bre Qe
1963.
Prorrogada at-é 15 de dezembro de
1964, em virtude do RequerImento
Q
n ,1 162-63, do Sr. Senador Júlio
Leite. ap.:-ovado em 10 de dezem':o
de 1962.
, u
Membros

15)

-

Partido!

P'}'H

Gusta vo capanema (Presidente) PSD
Ad~rbal Jurema -. PSD.
Laerte Vleu'a - UD~ 4SI1Dstl:Ultle
pelo eputado Arnaldo Noguer~aJ.
Heitor Dms - UDN,
.
Doute! de Andrade - PT13.
Arnaldo Cera eira _ PSP.
Juarez fá\'orll _ PDC,
Ewaldo Pinto _ MT~.

COMISSõES ESPECIAIS'
PARA O ESTUDO DE
PROJETOS DE EMEN·
DAS A CONSTITUlCÃO
I)

F) Para estudar a sitllacão dos
i
TR'ANSPORTES
MARITIMOS E FERROVIÁRIOS

So' BRE AS EMPR"SAS PRo I'1
.

Senáaor~:

Edmundo Lev! _

16.00 boras.

l1h.iJ ~J1l VlrtuCie 00 H.eq'..lenmeuw nú.
nle!'{., w~ tj~. ap~{.iVaalJ em 12 ,ie dezemoro ele ,9ti:.!

I

ErmirLO, aproVadO na sessão de ll! <le

'.
A)

Cl'!.ada por imclatn'" da Càmsra
UepuLado3 aprovada pelo Senddo
1 12 1963.
'
MemlJ"os d8) PatLido.s

setembro de 1963.

otlclal LegiSlativO, PL-B. Alexandre Ptaender.

Quana$-tel!'aS

I
/

Wilson GonçalyeS - PSD.
Leite Net-o - p$D.
Slgeiredo Pacheco _ PSD.
Argemlfo de F.gueuedo _ f"f,B.

1· Silt:e.!"tre PéricJes
2 M!gueJ CoutÇl
1. ZaCanas de Assumpção

Lmc de MulOS
Pro.
Innt'u 8 krnhuusen fVice-Pres) uilN

industriaHzacão

Designaaa em 19 de setemoro de
1963
substitutos
Pro:-rogada em virtude do 3cquerlment.o nY 1.159-63, do Se. SecL:ulO!
Milton Campos, aprovado na ses.são
de 18 de de~mbrD de 1963.

(5 Membros)

Seoa"Uáo

.

REFORMA AO ...
!VIINISTRATlVA
'

Criada e'm vlrtude tio RequerlL.nen~
to n~ 665·63, do Sr, Senadvr. (),Se

SUll

Dec etaf.c.· Auxiliar Legislati-/o. PL-9, J, Ney PaSSOS Dant06.
ReunIÕes: Quarta~He!ras às 16,00 bOras.

Tnulares

.
ferentes a

E) Para efetuar o levantamen-,dos
to da PRODUÇÃO MINERALI em

Benedicto Valladarea
Edm undo Levi
Ant.ómo Jurá
Dinarte Mariz

JOsé Fellcwno .Pres

Março de 1964

nh!}r ·Senado-r· Sigetredo

SEGURANÇA NACIONAL (1 Membros)
Titulares,

(Seção 11)

Projeto de Emenda à Com,tituição nq 4/61

.!QUE DISPõE soma: VENcmmNTOS 005l L\lAGIS'l'RAnOS.

Eleita em 27 de junho de 1961
Prorrogada :
- ate 15 de dezembro de 1962 Pf' to
ReqUErimento 609-61 BVT. ém 14 Oe
dezembro de 1961.
.

- até 15 de dezemb'ro de 1963 pelo
Requeriment-o 779-62, apr. em 12 de
zembro de 1962.
- até 15 de dezemD?O de 1964 oel(l
Re-quer1mento 1 138,63, apr. em 16 !l:4
dezembro de 1963..Completada em 29 de OUtUb1'C d4
1962, 15 de maIO de 19Jj3 e 23 de al1r1.
de 1963 .

Attnlo F'Onta,oa - PSD.
Slgefrcdo Pacheco _ PSD.
JOSé Ermtrlo _ P1."s,
Membros 116) - Partid~
Irineu BornhilUsen _ ODN,
JúHo Leite - PR,
JefterSQn de AgUJar _ PSD.
Secretário:
Auxiliar
Leglsl,1t1vo
Lobão ela SUveU'a 123 de abrO do
PL-I0, Alexandre M. de A. Mello. 19631 _ PSD.
Ruy CarneIro' - PS::J .
Benedlcto valladareE - PSD.
G)
Par.ao estudo da situacão Wilson Gonçalves 12'3, de ab.:il de
- PSD.
do CENTRO TÉCNICO hE 1963)
OameJ Krleger - UDN.
AERONÁUTICA E DA ESCO- Lopes da COsta '29 je outubro di

Criada em virtude do Requerimen. O) Para estudo das causas que
LA DE ENGENHARIA DE 196:n _ UDN
nll 561-63; do Sr. Senador Jefter'dificultam a PRODUÇAO
Mílton Campos f Vice- Prestacm.eJ
sem. Cle Agula·r, a.provado em 14 lle
AERONAUTlCA, DE S JO- Heribaldo VIeira - lJDN.
AGRO ?I[CUÁRIA e suas reagôsto oe 1963. D~signada em 28 de
RUI Palmeira _ UDN.
SÉ DOS CAMPOS
pe 'r.ussões negativas na ex·
agôsto de 1963,
Sjj~'esf.re Pél'leJes 123 de aor11 di.
. Prorrogada até 14 ele marÇo de 1964
Criru:ia em virtude do ReqUerlmen .. 1963)
r·~tção
(90 dIas • em virtude do Requeri.men.
to nQ 768·63" do Sr. EÍenaãor ~a,1!'e
Bezerra Neto 123 de abri! de 1963) .
ro número 1 160-63, do Sr, Senador
Criada em virtude do Requenmpn.. Calazans, aprovad-o na se~ão de 13 - PTB,
.
Jefferson de Aguiar aprovàdo em 1Q to n V 569-63 do Sr. Senador JQ3ê de novemhrO de J963
Afonso Celsu -- P1'1S.
El"mlr~:), ap,-r.oJvr-10 O:l sessã.{) de 20_ de
.
de dezembro de 1963.
agô!':to dI'! 1 9 6 3 '
t Deslgna.da em 13 de noV"embru de Nogueira da Gaina _ PTB.
'Barr05 ca,:"\'alho._ PTB,
Membros 17) - Parti~~
- Df'-Sj!!~ j} da em 'l2 rle RgÔ.<;t-c de 19'13 19.63.
AJo,\-'siO d~ Ca:n'alho
(PreslJenút)
Jf'fterson de Aguiar' {Pl'eslde:..1te
Pl'tYI'olY\da por 1 ano. em ~·lrtu1e?ror-rGg3.d3 at.tõ 15 de dezf'm~ll'c !'le - PL.
PSD,
do Rcquel'lment.o 119 1.197-63 do Si-\ 1!J54 em -virtUde dto· fl-equerlmento ~úMem de Si - pL:

to

.
~
J)

11)
DlARlO DO CONGRESSO NACIONAL, (Seção
:a:
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Març,o de 1964
4 ____

,.,.",.,~

Projeto de Emenda à Cons- i L) Projeto de Emenda à Cóns· \ - at~ 15 de dezembro de 1964, peJo'
tituição. 11.9 1/611
j
tittlição n9· 9;61'
! :e~~m~lr~14J~fj~96:PI~ovado em ~o' de

(QUE: DISl'OE SÔ!31U~ AS MATí!:- I (QUE MODIFH.:,\ O REHUIE DE \ Complerada em 29' de outub:'o de
RJAS DA.. UOi\it'E'fE,'Nt:lA_ ,PKl\I il.. I UJSVit, l~'t]IN~(;AO_ DAS. ltEN.VASI 11962 23 de abril de 1963 e· 22- c'e JI1'l'IVA DO SENADO. lN.t.t.Ul~JjU
~
lho de 19S3,
ADS !>ECPIIREQI' eoIt'o~" ~MXOI ~~lt'\\:IA)IO
Ele\ta em l\J- de novembro de 1901. ;
Membros _ Partidas,
o~·
'ES
~
lS~mo
Pl'o!'!'oguaa:
.
~
PLO!\'L\XICA
(l'IlIRMANt:NTE
b
_
Jeffer::on de AgUIar _ PSD.
APROVAR O ES·J:A.uELliC:lll1._E~,~
- ate 1;), de dezembro de 1962. ~Jo
T
~.
'.rO U ROMl"lMEN'l'O fi O m~A. Requefirnenw 6u,j-til ap;,uvado em, 14 \ ~ Hson ~OUç;lJ\'es (23 de a.brll de
TAMEN'l'O DE RELAÇOES DI-' de dEZelúbrQ ae 1961;
. 19üJJ - Pbi.)
PLOM.A,TI~J.\S. COM PAtSES ES- a ce I!) de aeileUiOrQ de 1963 ... pelo
Ruy, cu.l'nel~'IJ - PSD, •
TRAo"iGEI'ROSl.
3.eque.NlJICDt.a 7M2-62 apro\-ado e~ 12
Loba·~ da SlJveu'? - PSD,
c.it! det:embi'Q de 1962-:
GUldu, Nlvnal.l1 tJ9~ de ",uLu~ro õe
EleIta:. em 4 de ourubr ?de 1961.
_ ate lfl de: üe2embro de 1904 treltl 1962 I - , p::,U.
Prorrogada.:
Requenmento 1 141-63 .aprova-àQ em
MIlton campos - UDN.
-_a.te,15 de dezembro de 1962 peJo I W de dezembro de 1963.
Henl1hlW \lleira - UDN.
Requenmcnto 307 ... 61, apr.' em 14 de ,
Membros 116' _ partidos
LotJe.s da CQ~t.a _ UDN.
.d~t'D1bro de 1961;
1 Jeffel'son de AgUJ8l' 123 âe abril
JOàD Agr1PlDo '23 de abril de U!:631
- ate 1b ~e dezembro de 199.3 peJo I de 196"J, ~ PSl.).
_. UON
Req 1.139·63, apr. em 10 de Cl-ezeru~ I' Menezes Pimentel _ PaD.
EurlC':> Rezende 123 de a!J:il de
bl'O' de 1 9 6 3 . ·
Filint.o Muller _ eSD,
H!ti:i.J -= UlJN.
Complew.cta em 29 de outubro de
GUldo Monilln 129 de. flUtubro de
Sih>e.:itJ'e Pencle.s ~23 de abrU de
1962 e 24 de al);'U de 1962.
1969 '
P 'D
1963) . _ P'l13
... ) ::;
, ' ' ' '
Membras d6) _ Partldoa
Ruy Carneiro (23 de alui! de 13t1~
Noguelfil da Gam<J, - P'TB.

I,

I

I

Meneze. p!mentel -

PSD,

~!~%~d~~rer:a Vl~~~ident,f

I

_

ODN,
EI11')OO Reze!)., de (23 de abrj

,de.
1963> -- Relator -- ODN~
19S63ilVe8tre'",. PérldICles.t (23 ~!f.bl'il do

-

I

603

--=:::- -.--,-....

_

1 -, rre8 eu;e -

.;

'Q'.

Nogueira cta ,Gama. - PTB.
BUJ"os Cal'Vnlho -- ~TB
~-\lovsio de Carvalho ...:.. PL,
Lmo de Matos - PTN,
João dgl'Jpino 123' de abril de IvB;l):
- GUN,
Dau:el Krieg-el' _ lJDN,

I

I

1 Q)
1

p, ',1 d E
d à Cons. I O~€ .. O e
~1en a
9
titUlçao n 3,162

I
',
, (A.1JTÜ'~I~i\_ ,C!'

I

.

I
I

R-HHt,

~

.'

,

Tf.JlJU~.AJ~ s:t PE..
J<.. ~.EIJOP..AL A ,filX;AH lU. •
_.
T

T.J.\' _ fl\l.A

A, R.,S.\LI:G.\t.:'\O no•.
ltLi:.Ul'SO'lO
PttEV\8TO
NA
.ED~ ..... 1JA
ÇO,"'STlTUClf):"\AL N"
Al'O' AUlllIOSA.LJ

Mellezetõ PlIDentel _ PED.
- PSD.
Barros C'ílrrva:bu _ P'I'B,
4 •.
\VIlson GonçalVes 12::1 de aOrU de
Dal.l~el Krleger (Relator) _ Ol?N.
AloysiQ da. CarvaJh~ - PL.
eleIta em lO de Julho de 19-62.
19631 _ presIdente \.... P::;;D.
~ EurICO t\.eZC11de
l2~. de &QrU de:
_MIguel COUto - P8P..
m~
Lobão da SilveIra _ PSU.
11963, - Ul>~..
Catte!C Pml1e t ro 123 de abt . . . til!
Prorog ';<1o:
,
Ruy Carnclfo 123 de abl'.l.1 de 100-3'
Minon> campos - UDN.
1963, ,,-: P'rN.
I
- nte, 10 de õezembro de 1963 Pf':O
_ -PSD.
Herlbrud::J-VJeua - UDN,
-I ReqlleJ'ul1~OW lH7,ê:l aprovadO t'm ~~
GulCio Mondm / .. - de outUlJro de
Rul Palmeu'u -ODt-.
O)
de dezembro ae 1962
1964> _ PSD.
Amaury Silva - 23 'de abril de"
rOleto de Emenda a, Cons'j - nte 15 àe dezembro de 1-954 N 10
Eunco aezende (23 de abrU (te 1963) - l)'l'B.
tituiçãn o_n'? 1/62
' . Reql.ar~memc I 14ti u.pruvuao :!Tll .0
1963) _ ODN,
Barros Carvalho - P T B . ·
de <j'.:UIfJQfl. de )963
Daniel Krleger _ UON.
Al'gemno ele 1'18uelrecto _ P'l'fI.
(OBRUJATORum.\DH 06 ÇONCCR-! C'uUlptetadA em 23 de a!)~l1 oe
Mllton Campos
(Vice-Presidente)'
Bezerra Neto '23 de abrll de 1963
80 PARA
[NVI!:S'f(iJURA
Em l~(iJ.
_ 'ODN.
_ ?TB.
.
CAlttiO (Nf<JIAL DE t:ARlllilltA \
Membm,c - f'artldvs
Herloaldt:l Vieirà _ UDN.
Alojr51(J de Ca..rva,lbo - PL...
EINTPEf~~lNA~IS\'AO Dt: N01\'lEA~'OES i Jeftersún de A<"UJar _ p~
Lino de. Matos _ PN.
~
'n
..j.
o(,iunçJ;lH'eS
; , '123
"
1tWWlV.l
de d.Jfll deLope.s da COSI,. _ UDN..
Silvestre, PeMcles ........ ) _ PTB
Eletta' em 1'0 d~ maio de 1962..
) t9G31 _ PSU.
ViValdo Lima - eTB',
Prorl'ugàd~;
Ruy Carn.=Iro - PSO
Amaury Silva 124 de abril de :963) M) Projetq de Emenda à COI1S- .té ,fi, de dezemo"o de 19t12, r,elt.
Lpbou d. SilveIra':' PSD,
- PTB.
t't . o 10/61
ReQ '185-62 a,,~rQvada em .L2. df àt'~
Meneif'$ Ptmemel - t'BU
Va,ga do Senador Pillto FelTell'Q
J U1çao n·
zembro de 19u2.
Lelte r-.:eto '23 de abril ae 1963)
(2JB de abril de 1963J Relator (APLICAÇãO DAS CO'tAS DE 1'111'1
~,
- ate 15 de dezembro de Wg3 De!~ pOD
...
. .
POSTOS. OeSTINADAS AOS MU- R.eq 1.144~8::! uprovado em IV de dlÕ-'
Milton Campos - UDN
AloySio de Carv~lho - PL.
NICtPIOS).
.
zembro 6e 1963.
'
Hel'ltlô\Jdo Vielra - UUN'
Lino de Matos - PTN.
Eleita em 2a de dezembro de 19õ2.
João Agripino 12::1 de aun•• de ,96S)
Prorogada;
COmpletana em 2;3 de aDrU óe ,,96~,
UO""'.
Memoros _ Pi:tJ'l1dos
r:>u '
""','de I'V]" "", or" de
K) Projeto de Emenda à Cons~ 1 - a.té 15 de dezembro de 1963 pelo
JeHerson de AgUiar _ PSD.
.....
19~jrl~ (J'ú;.
~v ... " a.
tituição n9 8/61
/' Req 783-63 aprova-do em: 12 de aeWilEOD ()Onçalves t23 de abrll de
DanleJ Krleger _ U'ON
zembro de 1962.
1963) _ PSU.
.
Silve:::tre p-érlCles ~2ii de abr:l ÓO
ISOURE li:XONEltt\ÇI\O, POR PRO'. Ruy Ua,ruelro
ps
POSTA 00 SENADO OI!; (,;IIEH~ ...... - até 15 de d.ezembro de 19-64 p~lo
Menezes p,rne;teJ _. PSD'
1U6~1 - PTB.
DE lUISSAO OiPLOM.ATUJA DE RCQ. 1,142-6~ o,provRdc em 10 de ,ou..
...~,
Nogueira. da Gama - PTB,
CARATER lJERMANEN.TE).
tubro de 1963.
MIlton CampOs - ODN.
Barros Carvalho- - P'1'B.
.
HeribaJd.o VIeIra -. UDN.
\ MeU) de Sá - Pt..
El~tn em fi de outubro de 196L
Completa.da, em 30 de marçO de
EUtlco Rezende l2a de a.tJr1] de
Aarão Stembrucb _ MTn..
1962, 29 de outubro de 1902 e a de 1963) _ UDN.
I
ProrroO'o'ada:
abril de \963,
'
I'
Re-gu:~.~~~e 6~~:~~,b.rOpr~;"~9062e'mQel1~
Memo"," (6) - Part1<1oo
João AgrIpino 123 de abrU de 1~6:l ,R) Projeto de Eil1enda à Cone·
""'"
~
Jefferson de Agma!.· - PS:O.
- Vlce-PresJdente - ODN.
~
Q 5 62
de janeiro de 1961;
Wilson GonçnJves l23 de a,brll de
DanleJ Krleger _ UDN.
tltulçao n· /
_
- até 15 de Janeiro de 1963, Pelo 1963
,"SD
RequerImento 761-62. aprovado em 12
) .
SUve!õtre PeflCle,'J t23 de a.brll de rDISPoE SOBRE .\ li:NTnFGA A05
de dezembro de 1962:
Ruy CarnelrO _ PSD.
1963) -. nB.
MU:-;n 'Il~I()~ UE :W'--?" UA '\UIU;;·
_ at.é 15 Oe dezembro de 1964. oela
Lobão da Silveira _ PSD.
CAUt\ÇAO OU!:). €S'f>\l)OS Q-t'AN·
Requerune0tQ 1.1oW-63 ,aprovado em . Guid_o MoncUn t29 de outubro de
Nogueira na Gama - ?TB.
DO E}I,{'I.;UEIt- AS ftENVaS AIO..
lO de ,dezembro de lU/l'> ,
1962) _ PSD.
Ba,rros Carvalho - PTB
NICIPf..IS).
I' "
AlOysio de Carvalho - PL.
OOmplet,ada em 30 de março de
O
~N
A 'éll
V!
2 d
.,a "'"
Eleita em 13 de setembro de HM2.
1962. 29 de outubro de 196!:!,'">-23 de 1 Milton ampo.'J - 1.,11..' •
ur o
sena I 3 e abn.a ue
P,_orrQg'2da:
n.bril de 1963,
\
HeribaJdo Vie1ra - UDN.
1063) - Relato; - PSB.
,
Lop",- da oo.sta - UDN,
- . nt(! lfi de dezembro de :963 pt"lO
MemQros (16) _ Partldo&
João Agrlpmo (23 de abril de 1963)
P) Projeto de Emenda à COI1S- RequennJent.o n Y 1 14'/-GJ tliJlv.aoo
Menezes punen'tel - PSD.
- UDN.
em 12 de dezembro de 1962;
titlJição n9 2/62
RuY CarneIro 123 de ab:tJ de 1953)
~ ate \: üe dczl:imon.. 0(> HH\4 oeJO
&uriCO .Rezende c2a de" abril cle
- PreSlóente - pSD.
(INSTITUI NOVA DISCRli'\olINAÇAO Requeruncnr.o 1 147·6 .:Iapn.v&J( ea
1963) - ODN,
Lobáo da Si! veifa - PSD.
DE RENDAS ~M FA\-OR DOS 10 de- dezemorc de 19U3.
Silvestre Péricles 123 de alJ.ril de
JefterbQD ete Agu1a.c 123 de a.bril de 1963', _ PTB,
l\;\JNICí:'IOSl.
l,)iJD}ç,etja fLJ t:l a'~ aort d: 1l!63.
19531 - PSD
l~~en.I..>l'tJtl - P,;t.Ttltl, ~
oNgue1ra da Gama - ~TB.
Gutdo Mondln (29 de outubro de
Eleita em 23 de maio de 1962.
JefreiSOtl de A::uiaf ...,. ptiU.·
Barros Carvalro - PTB.
1962. - PSD,
Prorrogação:
Rt.:y Cal'nero - PSD
.
Duo e; K,r,eger _ unN.
Josaphat Ma:rtnho 123 de a.brtl t1e
_ a.té 15 de de~embro de 1963 peJo
Lobão aa ::Hvera - t>SD.
Eurico
Rezende 123 de abrO de 1963) _ S, leg,
RequerImento 786,62. ap-r01'ado em12
Wiiliou' oor.çalt'f.<J t2'6- de abrU dI
Aloys.lo de Carvalho pr .. '
de üezembro de 19B'2:
lSS3J _ ?nD
1963' - UDN,
LIDO de -Ma toa _ PTN.
_ até 15 de dezembro de 1964 "lI'lo
Lelte Neto' ,z3 ~ 63) - PSD
Milton Campos - UDN.
Heribll.do Vieirs I.Vlce-Presldente)
Requerimento 1.145-63 aprovado em
Menezts Plmentel PreslCi-en!.e.
Milton C:;ampoo - ODN
10 df' dezembro de 1963.
- UDN.
Lopes da Costa - UDN,
N) Projeto de Emenda à- Cons. Çompletada em 23 de abril de HeribaJdo Vle,,> - OlJN
1963.
Josa.phat Marinho ~ ~2a i 63)
Vaga, do Senador Pinto (i'Ie:-retrB
tituição n 9 11/61
Vice-P.resjdrnte - UDN
123 de abril de 1962 - Relat.or Membros.
_
pa.rtidos
Dnn:1e~ Krleger _
UUN
PTB
(CRIAÇAO DE NOV OS
Jefferson de Aguiar - PSP.
Vaga do Senhor pinte F'erreira
Bezerra Neto (23 de abril de 1983)
lUlJNlClPlOSI
WUSon Gonçalves l23. de a.b:1l c!.t
SUrlCO aezende \23. ~ 63) - U\)N.
- P'I'B,
1963) - PSD,
_
(26 4 63) - PTB
Amaury Silva (23 de abl'il de 196a)EI.lta em -28 de março de 1962.
Ruy oarneiro - pSD.
1 -\
NoguetrB- da Gama - PTB,
Prorrogação:
- FTE,
Lob!l.o da Snve!r. _ PSD; 'c
Barros carç-alho _ PTB
,
- até 15 de dezembro de 1963 pelo
. VIValdo Llm'a _ PTB.
~
Leite Neto 12!l de abril de 19m
Mem de Sá - PL
Req, 794-62. aprovado em ti! do <taAloysIo de C.rv.lhe - PL.

I

I

P .

.;

j.J

-~

_ ..

I' .

-

I

!Jno de

Maw. -

~,

.
I

zembro de 1962. '

"

-

PSD_

l..!iguel COuto t23,4 63).

-
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Sexta-feira 20

DIÁRIO. DO CONGRESSO NACIONAL .(Seção 11)

S) Projeto de Emenda à Constituição n Q 6/62
(.~U~IENTA PARA QUATRO O N'J"
MERO
DE
REPRESEN1 ANTE::;
DOS ESTADOS E DO O'STRITÓ
FEDERAL NO SENADOI

-

~~rc~1T~e~:n:~g~~~e4d~3;-- ~DN
Milton campos -

Damel Krteger -

UDN
UDN

Josaphat Marinho - Sem Legencb
AIoyslO de Carva.lho - PL
.

Elei-:a em 13 9 61
Prorrogada: .

P'I'B

·Sllveslre Pénele, -

-

V) Proleto de Emenda à
tituição n Q 2/63

até 15.12 63 pejo _-Requerimento

790-62, aproyado em 12 12 62:
_ ate 15 12 64 pelo Requenrnento
148-63 aprovado em 16 12 63.

Complecada em 23 4.63.
Membros _

PartJoos

Jefferson de Aguiar R~y c.arneIro PSD

I

Y)

Projeto de Emenda à cons-I
tituição n9 5/63

PTB

~!t~m[~ag~lg~el~ - PTB
E~lC{.

IIDISPÕE SOME O l:\'IPOSTO DE
VE;SD:\S E CONSlüNl\~'ÓES
\

A.OYSIO

I'.ado

Jul.o LeIte -

I

em 10 12 63
Membros -

(DIREITO OE PROPRIEDADE)

Rezende f23 4 631 de Carvalho -

UDN

UDN

PR

COMISSõES

partidos

~~~er~~n~;oA:UI~~õ

Designado, em 23 4.63

prorrogada:
_ até 15 12 64 pelo Requerimento
1.151-63, aprovado ,em 10 12 63.

PSD
PARLAMENTARES DE
Lobâo da SÍlvetra - PSD
INQUE' RITO
Wilson Gonçalves _ PSD
Menezes Plment.el _ PSD
CRIADt\S DE ACõRDO CO:\! O
Leite Ne',o - PSl)
AR'!', 53 DA CONST1TUIÇAO Co
Amaury SilvR - PTB
O !lR1' 149, AUNEA A, DO REBezerra Neto - PTB
GlMENl'O f~TERNO.
."
Vaga do Senador aumberk" 1.) P
_
Neder - P'I'B
ara apurar 'a aquisiça::l,
Argemlro de Figueiredo - PTB
pelo Govêrno Federal. dos
Eunco Rezende", - UDN
acêrvos de co'ncesslol,a' rias
Milton Campas - UDN
Dan:el Kneger - UDN
,
de serviços públicos e -- a
Moys:o. de Carv~lho - PL
.
d
h
d
Josaphat Marinho _ Se mLegenda
nnportaçao e capas g

Ruy Carneiro _ PreSldtnte _ PSD
Lobão da Silveira - PSD
wílson Gonçalves _ PSu
- :4._
WIlSOn' Gonçalves
123 4 63)
Menezes Pimentel ,- PSD
PoSD
Heribaldo Vieira - v,ce-PresidenMenezes Pimentel _. PSD
te _ PSD
Mllt.on campos -UDN
Amaury Silva, _ PTB
Henbaldo Viel."'l -; UDN
Bezerra Neto PTB
Josaphat Mannho - (23 4 63)
.... ' Vag:l do Senador Pin:o FerUDN
reira _ PTB
Daniel Krieger _ UDN
Stiveslre Perlele.s·_ PTB
Z) Projeto de
Emico Rezende _ 123 4 63) - Vi.
Artur Vlrgíllo - PTN
. ,~
o
ce-Pl'e-.iriente - UDN
EurICO Rezende 123 '\ 631 _ UDN
tltUlçao n·
Vaga do Senador Plnt..o Ferreira
Lllbâo da Silvelra -

Edmundo Lev! -

Afonso Arlnos - ODN
Deslgnada em 31 5 63
,Josaphat Marinho - Relator
Proflogada Qté 15 12 64 pelO' Re- S-:m ~genda
Cons- quenmento numero L 154-63, aproA~I~é\Jo ~lanna
!?TB

Membros _ partidos
JettersDn de AguIar _ PSD

PSD

Março de 1964·

~==~==--=-~~~~

ReiO,tor

PdtJ

I

aço para a Cia
gica Nacional.

Emenda à cons-/
6/63

Siderúr·

Criada pela ResOlução número 11
asstnaaa pelo Senhor NelSOll
João Agripino -' UDN
I Ma~ulo.n e mais' 28 Senhores Sen!LJosaphSt Marinho - Sem Legenda
Designada em 2 10,63
jOres ,apte.sentaQa em 30 de rnall de
AlOYsio de Carvalbo PL
Prorrogada até 15 12 64 Dela tte-! 1963' ,
.
,
querimento numero 1 156~63 aDrova-1 Desu~nafia. em 31 de- maio de 1963
'
- Prazo - l<!O dias, ate 28 de se...
W) Projeto de Emenda à Cons- do em 10 12 63
Membros _ Partidos
tembro de 1963
Q 3/63
tituição
n
T) Projeto de Emenda à Cons~'
Jefferson de Aguiar _ PSD
prorrocra da '
(DIS,'OE SÕBRE A AOMll\'lSTRAR~y Carnetro - PSD
_ Po~ m~1.s 120 dias. em virtud3
tituiçiio ~ 7/62
ÇAO DO DISTRITO FEOERAL E
Wllson Gonçalves - PSD
da aprovação do Requerlment<J nú(UEVOUA A F.MENOA CONSTITUo
'lUATl<!RIA - DA
COMPETI!::NCL\
JOSé FelICllIno - PSD
mero 65-6-63 do Senhor Senador João
CIONAI. NU 4, QUE lNSTI'fUIU o
PRI\'~T1VA DO SE~ADO).
I.t
Walfredo Gurg,el - psn
Agnpmo. np sessão de 18 de se",em...
SISTl!:LHA . PARLAMEN'j AR
Uh
Argem1To de FigueIredo -!?TB
Ijto de 1963 .21 horas),
GOVtUt!'\O lo: o ART 61, DA i_UNSDestgnada em 2 5 63
B~zerra Neto PTB
I _ POI meis um ano ,em virt'Ide da
T1Tl!-IÇ.\O FEDERAL, DE 18 DE
Prorrogada até 15 12 64 pelo R,e.
Sll . . estre pérlcles - P'T'B
,aprovação do RfQ!)erlmento númel'o
SETEMBRO OE unGI,
\ quertmeuto 1 152-63 aprovadl:! em 10
Edmundo Levt PTB
1 173 63, do SenhOr Senador Lelt.e
de dezembro de 1963
EW'i~o Rezend~ UDN
Neto, na sessão de 12 de dezembro
E:elta em 6 12 62.
Membros _ partidos
MlIt.o1'l Campos - UDN _
de 1963
prorrogad!l:
A!OYSiO de Carvalho - UDN
Membros - partlóo~
- até H.. 12 63 pelo Requertmento
Jefferson de Agu1ar - PSD
Afonso Armas - UDN
'191-62. aprovado em 12 12 62:
Ruy Carneiro - PSD
Josaphal.. Marinho _ Sem- Legenda
Jefff'r!;on de Aguiar PSO
- até 15 12 64 pelo Requerlmento
Lobào da SUvelra - P5D
Raul Glubertl - PSP
L~'te Neto IPresldente, P~D
1 149-63 aprovada em 10 12 63.
Wilson Gonçalv~ - PSD
Jose Lelte - . PR
NelSOn Macu;an - PTB
Completada em 23 ~ 63,
Menezes Pimentei - PSD
J·,ão !\QTlpmO Relator) UD~
Le," Neto - PSD
Z-1 Projeto de
Emenda à Josaphat- Marinho __ Sem Legenda.
Membros - Partidos
Milton campos -

(2:l 4 6~) - Presiaente _ P1'B
Nogueira da Gama _ P'fB
Barro:: Cll rva.ho _ PTB
Mem de Sá - PL
Júlio LeIte 1:.!3 4 63} _ PR

Relator -

UDN

nSEI.EGIBILllh\DE)

d~ 196:1

I

I

I

I

r

.!

I

j

I

I

Amaury Silva - PTB
.
Constituição
n Q 7/63 )
Bezerra Neto - PTB
•
•. :- Vaga do Senador Pinto Ferreira fTRASSFEH{:'i\lCIA Pr\RA A RE- 2<;1} Para apurar fatos apon1a...
Pedro Ludovico _ PSD
_ PTB
WilsQn
Gonçalves I t23 4 63)
o"
Vaga do Senador Eduardo oaSERVA 00 l\lIU'IAR 0,\ 1\1'lVA
dos da tribuna do Senado
PSD
talão IVioe~Prestdente) PTB
QUE SE CA.'\'DID,\'L\lt A C.:\H,UU
e outros. relacionados c,om
Benedito ValIa dares _ PSD
vaga do Senador EduardO- A8ELETIVO).
Menez~s Pimentel _
PSD
irregularidades graves 9
sma.r _ P'l'B
Designada em 2 10 63
MiltOn C'lmpOS" - UDN
Eurico Rezende P,p- i~.lte
'corrupção
no DepartamenProrrogada até 15 12 64 oelo Relienbaldo Vielfa - crDN
Milton Campos"" - UDN
quenmento
numero
1
156-63
aprOVa·
to
de
Correios
e Telégrafos
Eurico R.ezende 123 4 63) - UDN
Dantel Kfieger - UDN
do em 10 12 63
Daniel Krieger - UDN
Aloysio de Carvalho - PL
Criada
pela
Resolução
número' 32
Membros - partIdos
João Agrtpino '23 4 63) UDN
Jos.apha,t Ma-rtnho - Relator
de Hl63 a.::;SlDad~ Delo Senhor JetJeflersúO
de
A
g'.lIg
r
PSD
Amaury SUva 123 4 63) PTS
Sem Legenda
tf'~~on dE' A.~'JlaJ e ma1.s 33 Senhores
Nogueira da Gama _ PTB
Ruy carneIro - PSD
Si;":1a<if)"e.~
aprespn'ada na sessão da
Wilson Guncalves ,_ PSD
Barroo carvalho _ PTB
X) -Projeto de Emenda à Cons- Jose F'e1iclano - pSD
11) de olJtubro de 1963).
Mem de Sá - PL
Waitrt'ÓO G'lrgei - PSD
tituição n Q 4/63
Raul Giubertl - PSP
Pr!l70 - ate o fIm da sessão legts·
Ar~€'mlro de Figu~lredo I?'TB
a',Jva de 1963.
(CONCEOE IMliNlI)AUES' AOS
Be'1.:E'lTa Ne'o PTB
U) 'Projeto de Emenda à ConsVEREAOORES)
P!'brro~acão por {li) dlas 'at~ 15 dI)
SllvE':'trE' Perlcles _ P'l'B
março de 1904' em Virtude elo R,e..
tituição n Q 1/63
Edm'lndo
LeVl
PTB
Designada em 21J 5 63
·luf'dmpntr numerO I 163'63 do se..
Ellnco Rezende - ODN
(TRABALHO DE ~IULHERES E MEnhor
SE'nndor
Wl11'on
Gonçatvta
Prorrogada até 15 12 64 Dela Re~
Mil to), .campos - UDN
NOREY E TRABALHO EM (N- querímento número· 1 15:1-63, aprova,(õp~ovado na sessão de 10 de dezem ...
Alovs~o de Carvalho
_ PL
DUSTRlAS INSALUBRES).
bro de 1963 12-l 30"
do em 10 12 63.
Afonso Armos - UDN
Designação em 6 de dezembro de
Josaohat t\,'lannho _ Sem Legenda
Designada em 23,4.63
Membros _ -Partidos
1963
JÚ!io Leite - PR
Prorrogada. até 15 12 64 peJo Re. Jefferson de Aguiar - flSD
Membros- /11' - Partidos
querimento L. 150~63, aprovado em lO
Ruy Carneiro - PSD
Jefferson de A\tular - PSD
.(
Z-2
Prójéto
de
Emenda
Lobão da Silveitj:t - PSD
de ciezeinbro de 1963.
Leite Neto' - PSD
WUSOD Gonçalves - PSD
AC'i1ll Pontana - PSD
Constituição 11 9 8/63
Mt,..m bros - partidoa
Menezes Pimentel - PSD
Wilson Gonçalves - presidente
(t\
UTO:"r:O:'tIL\
QOS
l\1UNIViPIOSI
Leite Neto _ PSD
J eU erson de AguIa.r _ PSD
PSD
Amaury snva - PTB
Ruy carnetro - E'SD
, Art.ur V'tra:i1io P'TB
esJg'nad3 em 22 10 63
Bf'zerra N-et.o-·- 8 1 ( 63 _ V1Cf'-Prp..
Bf'zerra Neto - ?'TB
Lobâo da SUvetra
PSD
,.. Vaga do Senador Pinto Ferreira
Prorrogada até 15 12 64 Delo Re- ~'rienLe - PTB
Wilson Gonçah:es _ Rela:(U'
_ PTB
q;Je:'imento nllmero 1 151-6~, apl uvaMe!lú Braga _ P'T'B
PSD
do em 10 1:1 63
Silvestre Pérlcles - P'T'B
MenezlfS Pimentel - PSD
JORO J\~riplno - ODN
Membros
PaJ'tldos
Adalberto
Sena
PTB
Leite ~vo - PSD
Dan:el Kr\f'!!er UDN'
(JD~
Jefferson de e\glJlar - PSD
Eurtco Rezende 123 4 63)
Eurtco Re7('nde (23 4 63) ,_ UDN
Amaurv Silva - pXB
Ruy carne:ro PSD
Bezerr", Neto _ Vice-Presidente
.MUtoTl Campos UDN
A'lrl'Ho VIanna - PSB
João AgripInO - UDN
WHó'on Goncalv"s PSD
SN'l'f'1 {, rIO:
Allxillar
L?gi:;lativo.
PTB
JoM' Ft'!iri~no PSD
VMa do Sen:'ldor Plnto f'erreir",: Atoy~o de Carva:llo - PL
PL~9
J
~"'V Pa.ssQ.S D:lnt.B:S.
Josaphnt Marinho - Sem Leeenda
Bezerr~, Neto PTB
Lobão da. Silveira _ .PSD
-PTB
Jefferson dE' AgUIar _
R~ly

Ca.roe1ro -

PSD

PSD

I
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-
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Comissão

Di~etora)

2' REUNIAO REALIZADA EM 24 1]1;;

JANEIRO DE 1964

r

.

ATAS DAS COMISSõES

.fW1Ção. em estreito entendimento com

,ber, o benefício da ~ontagem do te!ll.
po em tiobro, exclUSlVamente ptlrQ 1m:'!
Ile aposent.ad.Ofla, cuutOl'me determin..a,
a Resolução n 9 6-1900.,
A ComiSsão aprova o p3.l'lX:er (10
SI. Presidente, determinando, em
con.sequência, seja contado em dobro
o tempo do reQuel"ente desde. sua eon··
vocação para o servIço mUltar. com
o per1odo de seu treinamento para
ao guerra no t'ront italiano,. perdurando até o seu retôrno à pã.tri.a~
num total de wn ano e sete meses,

Sob 6 pl·esidêncía do Sr. Moura
,Andrade,
Presldente, presente~ os
Srs. Nogueira. da. Gama, VH;e-pl'es~~
dente
RUi Pa.Uneira, 19 SecretarIo,
Gilberto Marinho, 2'? secretá.n6. Adal_
berto sena, 39 secretário,
JoaQUlID
parente, 11 suple-nte, e Va.scon:eJos
Torres, 39 Suplente. reune-se a COA
missão Diretora...
Deixam de comparecer, por motiva
justificauo. os 5rs. Ca.ttete ?inhltlrO,
49 Secretário e Guido Mondm, 2'" Su- no período de 6 de Il1QiO de 1!}43 a.
plente.
~e dezembro de 1944.

:

(Seção 11)
para instalação dt seus trabalhos em
corres:pondência c)m 6 nova sessão
legislativa, iniciado! a 15 do cor~ente

seus companheiros.
Também o

,8:'.

Senador Ermirio. de

Moraes 'agradece a indicação do seu

nome para: o cargo de Vice-Presidente,
A seguir, o Sr. Presidente comunica que as reuníões, em principio, Ii.éam marcadas para as quintas-feiras,
e designa para exercer as funções de
Sfcretário da COmissão, o Auxiliar
Legislativo PI-I0, Cid Brugger.
. Neda mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cid
Bruner, secretário, a presente ata
(I
que, uma. vez aprovada será assinada
pelo Sr. Presidente e demais membros
Exa.minando consulta .!ia: Dil'etorIa No .segundo, o rne\Smo fun::ionãrjo presentes.
11
de Contabilidade., no tocante ao pa- aolicita, com 0056 no art. 1 . roa. Regamento do subsidio dos .5rs. SeJi.~~" solução n9 16, de 1963. lhe seJa deferes Amon de Melo e SIlvestre Peri- ricta. a. incorpOração aOS seus vencl~
Comissão de Segurança
eles, resolve a Comissão ouvir a 'de mentos de 30% dO aumento conc~~d!
Nacional
Con.stituição e Justiça, VISto ser OlllLS.. do pelá. Resoluçâ? n'? .17, de 1~?31_~
50 o Regimento Interno. mancta.ndo partir da. data fIxada pelo til". ". l' REUlUAOREALIZADA EM. 18 DE
paga.r, de~de logo, a parte nxa do dessa me~llla Resolução.
MARÇO DE -964
mesmo.
Depois de longo debate, no qu,,] .é
(Instalação)
Tend.o em vista o disposto na Re- exaOllnada a redação do para.gl·afo
rolução n'? 38,' de 19 de dez,embro ce úni'CO do art. 19 da Resolução· n 9 16,
As 16 horas, do dia 18 de março
1963, Q comIssão deterrnma:
de 1963, é a,provado o p,onto de v:sta de 1964. presentes os Srs. Senadores
19) Sejam apostiladOS 00 titu10s dos defendido pelo Sr. PreSIdente de que José Guiomard - Raul Giuberti B.bllotecal"iOs PL-7, no símbOlO PL-5; o referido parágrat"o era uma medIda lrineu Bornhausen
Zacarias de
e OS do.:; PL-6 em PL-4, nos (krmo,') cransitória e que depois de sua apli· Assumpção e Oscar Passo, reúne-se
do art. 16;
caçãO subsistia, ape.nas, o. est3.bel~(,J~O a Comissão de Segura.nça Nacional.
2(1) conceder o Nível Universitál"lv no artigo que era a da mC\)l'?t)1.2.Ç ...~O
Deixam de comparecer com causa
1\05 BJl iotecários, de acôrtio com () prevista nas artigos lQ e 4.q de. Lel nu- ju.stiflcada os Srs: Senadores Sílve.:;art. 18;
mero 4.019, de 20 de dezembro ?e tre Péricle.s e Victorino· Freire.
De conformidade com o . . § 30 do
30) apcstilar os títulos dos Redato~ 1961, nos têl'mos da regulamentuç~o
res da Ditetona ete PublIcítçÕe3 no. &wbeleclda pelo Decleto nO 807, de .lO Art. FI, do Regimento Interno,_ aSSUme a presidência o Sr. Senador Ir!de março de 1962.
. ..
.simbo:o PL-3, restabe1eClda a d e11uNo wree:>1'O reque1'lmento MH~Cl<J de;) nc'..' BQrnhs:.1sen.
"" eviôencia a nenünação de Retiator de AnalS e D'1d
r·t
SC/l cessidade da eleição para Presidente
cwnentos parlamen.tares, r;onfol1ue Santos Andra e sO lei li su,a apu
tadoria com tU. vantagens da Rew- e Vice-Pres!dente, por ~rutínio set\5tabelece o art. 23, da citada Reso- [ução n'? 37. de 1962, e da LeI n'? 288, creto, suspendendo a reunião por cinlução.
de 19-48. O requernuento é defendQ, co minutos, para a confecção das cé·
De acôrdo cOm OS pareceres do SI devendo
projeto de "Resoluçã'J ~0l?-- dulas.
39 Secretá.rlo e em VISta dos laudas substanciando a medida ser envlaao
Reaberta a reu:lião e colocada I}S
da Junta x
. .lédica do Senado, a . Cocédulas em urna apropriada, o ~
t
ao P!enário.
misS'ão D:.retora conce d e as .3e~Ul~1 ~;;
Por fim, a Comissão. al~tl)riza ~ Presidente nomeia- o Sr. Senado,
ljcenças:
aquisição de três "Ollvetti Dlvlsuma Giuberti, par escrutinador, que anUDA Ade1ia Leite· Coelho, no periodo MO 24D, na importância de
eia o seguinte resultado:
Para Presidente:
óe 4 a 14 de novembro, pura tra.ta- Cr$ 1.893.000,00.
D1ento em pessoa de sua familla;
Nada mais havendo a trata,:, -o Se· Senador Zacarias de ..~s-'
A Cecília Bmconi e Castro 40 dia~, nhor Presidente encerra Os tra~ajhos,
sump. . . . ........ , . . .. 4 votas
(',m
prorrogação, para tratamentv de lavrando eu, Evandro M~ndes V~anna, Senador Jo..<;é Guiomar .... 1 voto
t.aude;
Diretor-Geral e SecretáriO da .....0 nJ~
Para, Vice_Presidente;
A ~.',J2:,t .. ão Ferreira da Silva 30 s.ã.o a ·presente' ata.
)fi.
e: .,.00. l',U )J urrogação, para trJ.tam~nSenador Oscar Passos ...... 4 votos
Senador lrineu Bornhausen 1 vota
Comissão de Economia
Empossado, o Sr. Senador Zacarias
:-. ...s termOS de pareceres do Sr. 1'1
la REUNIAO. 'EM 18 DE MARÇq
de Assumpção agradece nos seus pasec1·et.áno, a Comlssão concede a, Ed·
DE 1064
res
a. confianç-a depositada no sufráma.r Lélio VielIR Farie. Soares licengio do seu nome, para pel'maneeer pre.
. (Instalação)
ça para tratam.ento em pessoa. d? sua
sidindo os destlllos da- Comissão, e
tamíl!a, no penodo de 27 de Jur.no b.
As 16,00 horas, presentes ,os Srs. promete cultivar o aeôrdo partidárfu
2 de ju ho últimos; e· defere o ~eqLle Senadores Leite Neto - Atíl1~ .'Fon- que é tradicional no convivia de todas
rimento de Waldiney de Oliveira, .::.0· tana _ José Feliciauo - Ermll'lO .de os 51'S. Senadores, e cumprir fiel·
!ic;ta.nao horário especial.
Moraes - Melo Bl"aga. - Zaeh\l.rlaS mente a honrosa missão que lhe é
O Sr. presidente, em segUida, p:3.::;. de Assumpção - Lopes da costa _e conferida.
sa a relàtar três requerimentos· de Miguel Couto, reúne-se a Comi::sao
Em seguida ,o Sr. Presldente fixa
Mlécio dos &ã.ntos Andrade.
de Economia.
.
o dis. das reunIões para, as quintas.,
No primC11'o solicita o aludido fun.
De acôrdo com o que preceitua o feiras, às 17 horru. •
tionáno lhe seja contado em dobro O § 39 do Art. 81, do Regimento Inter~empO de serviço militar que prestou no, assume a Pl·esidêncie. o §ir. Se~
Nada mais havendo que tratar, en~
por ocasião do último confllto mun- nadar Za-eharias de Assumpçao, que cerra-se e. reunião, da qual eu, Alexandre
Fender, Secretário, lavro a
dial.
declara instalados os t·rabalhos da
presente ata, que~ uma. vez aprovada
Sua Excelência analisa. o pe:iido f~H·e Comissão..
oS leglS:açâO V1gent.e e estabe ece dua~
A fim de cumprir dispositivo :R-egl~ será assinada pelo Sr. Presidente e
.
(..ateg,Ol'18s:
mental o SI. Presidente decla.ra que demais membros.'
~) o~ mobibizados para oper~r o .sel~. irá proceder à eleição do Presidente
Yjçc. m:litar atl\'o ou obrige.tor:ll nor_ e Vice-Per.sidente. Distribuídas as
Comissão de Relacões
.moal, p.J.ra os quais havia a petspec~ cédulas o Sr. Presidente designa para
Exteriores •
Uva âe guerra;
funcional" como escrutinadbr O Sr.
2) Os mobilizados para ere~iva RÇào Senador José Fe:iciano. _
.
AT.~ DA INSTALAÇAO DA COMISde guerra e os já ém ação de guerm
procedida a eleição verifica-se /) se- SAO DE RELAÇOES EXTERIORES
Entre Os do primeiro Item incmiam- guinte resultado:
E ELEIÇAO DO PRESIDENTE E
-se 00 con'\>ocados para O crVIÇO on11VICE-PRESIDENTE. REALIZADA A
Para.
Presidente:
tal' obL~atórlO.
18 DE MA!1ÇO DE 19?4
Os cb~s1Íic1dos no segundo lV;ffi sen)')lor Leite Neto .•.••••• '1 "10t<Js
·Sob a Presidência do Sr. SenadOr
estJ.vJm Os que. militares convocados, Senador Atilio F-emt:l·na •••• 1 vot.o
Menezes Pimentel, em virtude de- disS~ à~~tinavam ou se envolv1~hn no:;
Para 'Vice-presidente:
posição regimental presentes os 5rs.
atos de guen'a em eonseqüênr.i'\ das
senadores Benedicto VaUada,res açêe., qUe lhes estavam co.nf"iadas'.
senador Ermirlo de Moraes .., veotos
E::1teade o rela tor que os con vo<:a~ Senador Mig~el Couto •... 1 'Voto José GUiomard _ Leite Netto - Antonio Carlos - João Agripino - Anàoo ptwa o corpo ~peõ:i.ciouá1.·io .se
São declarados eleitos, respectiva~ tonio Jucá - Argemiro de Figueireachavam. em operações de guerra a
partir do instantt1 em que tnictavalD ment.e, Presidente e Vice-Presidente, do - Mello Braga e Aarão Steino seu prepa-:-o para a a.ção' de guer:r3. os SIS. Senadores Leite Neto e Er;' bruch. ausentes tom causa justificade. o.s titulares, Srs. Senadores FiAcrescenta Sua Excelência que mírio de Moraes.
Assume Q. presidência. () Sr. sena- linto Müller - J~é Cândido - Rui
essas con.siderações v:tS3.ve.m (l • definir
o entendimento da CQlllis.são Diretora dor Leite Neto, que agradece a seus Palmeira - Pessoa de Queiro:t - Viquanto ao assunto, ãeixando claro as pares a honra com que foi distinguf~ vaIdo Lima. e Oscar Pessoa. reunecjrcunsta.~-ela-s em que oonsldera. ~ .. do,. prometendo exercer tão elevada .se a Comi.ssâo de Relações ~teriores
w

°

mês.
O SI'_

.

Senador Menez,es Pimentel
anuncia t.er ·a reunião por finalidade
eleger o Presidente e Vice-Presidenteda Comissão, designando JXl!a esc~u ..
tina.dor O Sr. SeIJador Aarao Stembruch.
Procede-se à eleição por escrutínio
secreto e si5tema de cédulas. Apurados os votos, verifica-se o seguintl>
resultado:
\ Para Presidente
Senador Benedicto. Valladares . • . ................ 9 votos
Senador Menezes Pimentel 1 voto
Para Vice-Presidente
Senador Pessoa de Queiroz 10 voto,'
O Sr. Senador Menezes Pimente
proclama eleitos os 81'S. Senadore,'
Benedicto Vallada.re5, Presidente ~
Pe...~oh.' de 1ueiroz,
Vice-Presidente
contgratulando-se com
ambos pel.
justa escolha.
o Sr, Senador Benedicto Vallada·
ras assume a Presidência, agradece .
honra com que foi distinguido pelo
membros du Comissão,
Em seguida, determina sejam 1
reuniõe,:; realiz'Jdas às quintas-efira,
i. 16 hor:..s.
Determina. oLlü'ossim seja mantJd
no cargo.de Secl'l"t:h'10 da Oomis.sâ
o Oficial Legislativo João Batist
Castejon Branco.
Nac)a mais hJ.ve:1do a tta'ar, ~r.
cerra~se a .reunião,.lavI"a.ldo eu Jo{
Batista CasLejon Branoo Se<.:t"etar:c
a presente Ata que, uma veL aprov<
da, será assinada p:;lo Sr. Pre3,den!
e demais membrOs p,,~entes da c(
missão.

Ip.

Comissão do Polígono das
Sêcns

REUNIAO, INSTALAÇAO E ELEl
ÇAO, DA 2!Jo SESSAO LEGISL.~TIV·
DA 5a. LEGISLATURA
. Aos dézesset.e dias do mês de ma.
ço de mil novecentos e .ses.3enta
quatro, na Sala das Comissóes do St
n~do Federal, reunem-se os Sr~. St·
n~dore5
Seba.;:Uão .Archer - . Lei,
Neto - Antonio Juca - Argenm'o \.:
Fig·ueiredo - João Agripino - Lop€
da C<\Sta e Aurélio Vianna, memb!·o
escolhidos. para comporen1 a. Com;~
são do POlígono das Sêcas, duran'
a presente Legislatura., a fim de in;
talarem os trabalhos e procederem .
eleição do Presidente e Vice-Pre,'j:den
te do referido órgão técnico.
ASsume a Presl(!.ência dos trabalho
na fv!.'ffia do § 3", artigo nO 81, ,j..
Regimento lntemo, o Senhor Senador Sebastião Ar<:her, que design
pa.ra escrutinador da. eleição o Se~"1h, ..
Senador João Agripino.
Procedida a eleição por I escrutín :
secreto, e verificada a coincidência dI
número de votantl:s com o número d
sobrecartas, enc~ntradas na urna, fo
apuradQ -o segumte T€sultado:
Para' Presidente
Senador Ruy CarnelI:o ....• 1 vo·''''
Para vice-Presideilte
Senador Aurélio Vianna .,. 6 vo: ....
Sena(l~r Antonio ,"ucá ......
1 V01.,Q
Deixa. de assumir a Presidênr;J
para e. qual foi e:eito, o Senhor Se·
nador Ruy Carneiro, que nDo com,u.
receu. com causa justificada.
Nada. mais havendo qUe tratar, en·
cena-se e. reunião, da. qual· .par ...
constar. eu, Aracw O'Reilly de· Sou.
za, Ol'lcial Legislativo PL-8, lavrei oi
presente ata, que, uma vez lida t
aprovada. será ass:nada pelOS Senho~
res Senadores pres~ntes,
Senador Wilson Goçalves .. . . . 1
Para Vice-Presidente:
Votos
Senaeor Wilson Ci-onçalves .... 9
Senador Menezes Piment.el .... 1
.
O Senhor Senador Menezes Plmen..
teI declara eleit?s P~esldente e Vice--

I

."
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Neto, Ermtri'l Krieger,
de Moraes,
Comissão de Saúde
Juc. D"neil
lrineuAnton1~Bor...
n..lJ.ausen. Eur:co Rezenê.e, UnG de
H REUNIAO, INSTALAÇAo' E
Matos e Auré\.k) V Q,na, r«me-se a
ELEIÇAO. REALlZAD.1\ EM 13
Co..>niS$ãQ de Finan~a!;.
DE MARÇO DE 1934
Úe D.côrdo ~m {.} Q-ue prece'..tua o
1.
d
pal'ag' r-co
-9
do
Artüw
81
da
Rezi.
o';:.
ezoito
.dias
do mis Cl~ mar..' o
;:u...
~
1. li",
\
menc"
Interno, ao'ume
a Prcsl'den- ,''"O n. nQvecen
LV
->"
co ~
d ~sC e s.es:'~t'.tq, e tl.:.~"i ....
o Seullor semdor I!:rmirio a-~ '3 ~" ..~A .ou"a
as omisEt:s <ia- S:r-t.~
.... ~
~,
Mora"",
. ........,..",e'\'=.,
c-; S:11l:3:·;:~,
""" qUe d€'cl!U"a lustnlados OS q"',..,
...
P ti'l'ne'1l-s~
__
tr'b-'~os
Na COU1l...<:sa-O.
""-·~"\.oJ:
Cu..rO loL'ldQl'!CO, V",~,!'sr.Tl
a.u.I.....
G ,- I ... s
Na a mais hnvWdo a trahr, ('n- resultado:'
A fim de cumprI! di-sposi-tivo B~~
'JI'"a \"";:5, Antô-::l
JUcrl. lop% (j...
.cel.'l"a~Se a Reunião, da qual eu, !Ia~
Para, Presiúente:
gimcntal, o S~ÍL.'lOr Pres!dnt.e declara cost'l, Raul Gtub~!t!, S.'6E'fr-eGQ p,~,~
Tia. Helena Bueno Brancã(J, secretária,
Votos que irá pr<:-c-ede-r à el'Ci~ão de Pr-esi~' ch!"CO e J~~ C!!nrljC:o. mcmtwos ?slavr:o a. presel1te 1Ata, que. aproVdada, Seu!.".Qo" L-Opes da Cos.ta .: ...• fi
dente e Vice· Presiden ..e. D'striblÚ~ ~~?~~01u'd, ... pedrtt ~tnpore-rn a Ct'o~s.::.t,o
~era asSina da pe o s enhor ~esl en· SE'nad~ B,:,zr>t • Net.o
1
c!.as as cédulas o S-enhor Presidente lU;: Cl-.1 ~. ",rran.e '3. 'Pre-s.:n e u-~l~;1
p.Jl"a Vl.ce-Pres'd?llte:
ues1gna paxa. fUIl-ciomr ouroo escru- lat1Jt'a, a fim de in.sttalarem os Í!'n.
Votos- tlnadru: o Senhor Victorino Freire, b'tl..1hc.s e procederem a. ó?-ição do.
,~ ,........ 5
prace,.1ída, 'a eleIção verif.<ca~be () P.re.s!dente·Vice-President.e do ref~SenadOr B el'l:.::L New
r'oo 6r.a~o et"-n'
Comissão de Ec!ucaoão
1
se~,ünte l'esultaà:O:
'
,
."" lCO.
ênio Bar.ros
Senac_or
Eug
Asstunea
Pres1d&t1ciQ dos trabu ~
Cultura A.ss\~i,J.d~ ao,. presldê!lCla. pata ~ ,
Para Presidente:
llhos, n9. forma do § 3'>, artl9;ü 81, dQ
!' REUNlAO, REAL1ZAD,~ ,e;M 18 qual fOI el~lto. o Senhal Sena..~or,.La
VDtos Ref!iment lncemo, o Senhor Sen.aDE ~1AIlço DE 1964
p~s ti(\- cQ-s-.ta agradece ao sua ~ndlca-.\senador . Al'geminJ de Flguelredo 13 j-iOl' Pó'droo LudcvlCO. QUe design~ p:>m
:tN3U~~WXo
<yao, Ce<.\tar-a.ção _que tud,) ftlra ,para Senador Lobão da SIlveira .... 1
eSc1'utfn3dor da elei'Çã-o o Senhor
:l conflança que lhe fm <ie- '"'
'd t
~f'nador Lo ...... d. 00"10
As quinze horas e 'trinta minutoo, merecer
't d
J-.1a.!'a V ce-prCSl en e'
.lo'
..,
•
.
lavra
.
. "'votos 'Procedida a eleição, pO-1' eGCrutín~o
na. ,Sala das C(l.'111!,~iÕes, prt'6eut.e8 os pOSl a a..
A
seguIr,
p:j}Ós
concpder
~
p.&
Senador
Dau.el
Krieger
13
""c't"cto.
e
verificada.
a
COlncictênc;,g.
senhores Senadore~ Menezes P,men~
fi, quem desejar bzer Ulro d ... mesma,
,
h
cio 111lmel'o de v-Otantes com o nútel, ye:1fredo Gurge!. Echo,uníl"o Levy, ;;em. que houvesse Nadar, o ~enhor Senado: Sigefred.o Pa~ eco ""
1
m!>-ro de :'iobree;a.ttas.. enc(r.lttl-da.s na
Antóltlo Juc:.\ e Josaph,ai Marmho,
PreSldê·~se ddermina q~e cpn" nUlID1
S.ão declarados eleitos. I€Specti-va- 'urann.. apurou ...se o seguinte resuJt.9dQ:
reÚDe..se a Ool}lÍssao de Educação e as
reunlOes da CC;;n.1SS~,· a serem mente, Presidente e Vice-Presidente,
. '
cultura. para a elclçào do Pres:aellw realiw.das às quartas-fe:n~, às 16 OS Senhores Sena.dore.s Argemiro c!e
Para PreSIdente:.
te e Vice-.Presià~nte
Senador Sígefredo Pache.~o. 6 votos
...
Deixam de compa-fcce. 00111 causa horas, eUcerranc!o a presente ReU~ 1r~.:gueiredo ~ Daniel I{rlege:r.
As::;.\J.me a presidência o Senhor Se~ Sen2.dor 'Antõnio'Juc~ ""
1 \'oto
juS.tificada. os SenhOl'e~ Senadores mão.
Naga mais havendo qu~ tratar '_ eu. nadar Arg'cntirQ de FigueiredQ, q«e
Pesso~ de Queíl'oz, Pad..1'e Calazas e ~exandrü Pfaend~', oncta.al Leglsla- agraàt'ce a seus pares ao h{}nra com.
Pare Vice-presidente:
M~m d~ Sá.
t1V'O, PL-B, !av~'ei a Dre,~ente A~ll. q~e que fo, d.istlnguiào, p!'ometendo e.",-".r- Senador José Cândido .... 6 votes
O~ c().l.1forrnic!'ade CUll. f) parágrafo.
uma vez lida e l'\provada. sera {lSSl~ cer tão elevada função em est.reito senador \Vilson Gonçalves. 1 voto
3 Q do. art.fg~ 81, dn R:;>g-ll... ent<> !nter~ nada
pelO Senhor _Presidente e d-e~ entenéUmen~o Com seus oonlJ>;3.D.het:
no, assume a pre.,:d:hlC-itl o senhor n al.s membl'os pl"~entes.
ros de ComisSáo..
,
A ssu-mil1d,o a. Presid~nckt. para a
Senador Menezes Pimentel, que eviTambém
o
si-.
Senn.dor
Th\niel
Kr'.~~ qual f!oi el-etto. o Senhor Sena.dor
denc.ia a necess. ch:ide cL.l eleição para
Pa-eheco. agractece :\ distinComissão do Distrito Federal ger agradet::e a iudlCação do seu uc-.ne Sigefl'cdo
presidente e V:ce-Pres'dente. por esção, manifestada. pelos seUS pa.res, d&
o cargo de Vlce~ Ptesid.ente.
cr!1tín~o <.;ecret.o, suspenendo a. reunião 1a REUNIAO, REAUZADl\ EM 1&. pal'a
A seguir, ;;J sr. Pre.sic.ent.e- OOl"D.uut- claral.ld'o que tudo (ara, JlQ.ta merece!'
pdr ci~"{} minuto.'::, para- a confecção
DE MARÇO Dl!'. 1964
ca que as re1,luióes ordinár:u.s f .co.m, a confiança, que lhe fol deposIta.d&..
das cedulas,
A. oSe:guír, a.1'6s conceder a pal::wrn.
em p:rinclpio, mRreadas pal'9. as
(!N~1"ALi\ÇÃQ}
. Heaberr-<1. a re1.1n'ão e colocadas .(l.9
Q.uartu.s~fei:ras. e designa. t- AUlÚlil1l' z quem de."ejar ta.zer. uso da mesmo"
~é-du~as em m· . .1.~ 3.~:."opriada.. o Sr,
Às 16;00 horas, presentes os Se- Legisltltivo f'X-lO, Cid Brugger, para senl que hDuve,';Se-. or.Q,dor. o Senhor
Premden',e nome.a o Senhor Antonio nhores senadores pedro I,.udOvlCO,
PresidCllte des1gna ~ra $ecl'etá.r:Io o
Jucá lX\ra. escru:inaQ.c.r. -que anunCla lt"'lJintD ~:rtiJJel', Edmundo v.vi, EU- 'e~e-téer -lS funçõee de "'$ec:ret~rm da. Au:tiliar LeglslatJvo, PL-l0, Eduardo
Coml$sOO-. \
o sf'gu.intoe Il'!sultado:
ri<Kt Rezende.. Ant.onio .Cai"l,~, Osc~r
Nacla mais havendo a tTt1.tal' o· Se- Rui Barbos:1, determinando que conl?'ass,Ot\. e ,A.uré].!.o Viana, _reúne..:s,e D.
P'tt'a !!->r€'s!d'eute:
nhor Presidente encerra n. reunião. tinuem as reuniões da. Comissão. 1\
Con.Hssão.
do Distrito Fedeml.
Votos De conforulid~e com " p:nágrat o lavrado ell, Cid' BrUggr~ secretàrio, ..serem N'19.1izades fus 5:10 f'el..ra5,. no
Senaêor Menezes Pimentel
a presente ata, que. wna. vez apT?~ horário das 15' horas,
4
:]9 do a.rtigo 81, do Regimento Inter,,:: và:da; será a-ss;mda- pelO Senhor PreN""" mal!; ""vendo qu~ \ml,,", •
Se l1ll-.:lUt Jo:>aph":l.t' Ma.rlnho
1
no, g,sstlme a Presidência o senllor sidente c demw membros presen- eneerrnda. a reunião, da qual. 'Para
Senadm oscar, Passos, que ovid.~nciá tes.
cón.."IPa,r, eu: Eduardo Rui ,Barbosa.
neces.~dade, da eleição para Pre-Auxili9.l" Legislativo, PL-l0, SecretA....
Votos asidente
"l' ViCe-Pres.idente, por e~cru
rio~ lavrei a presente a.ta, Que. uma.
seouador Padre- Calaz:lns
Ô
tinio secret-O, stl.'lpendendo a. reunião - Comíssão de Constituíção ~
vez lida e aprovs.da., será a.sstnnda.
Empa .;-ad ,1, o $r SeUlOQr Menezes por c:neo minutos, para a confOOção
pelo Senhor- Presidente e de,moia
Justiça
P~uent~l agrau:eec aos ~eU$ pares.. a das cédulas'.
'
membros PTesentes.
coru' atiça d,::po$~t.aCkl, no .su!rágiQ do
Reaberta 3. teuniã.o e colocaê.as as I' REUNlAO, EM 13 DE M.AJ:O DE
SeU nome pa.ra p~rm~~neC.er pr~icti.ndo cédulas em urna apropriada. o Se'1964
'
08 d.estin,os da COmissão de- Educação nhor Pre5ident~ nom~la. o senhor
INS'IIMÇi.o
\
Comissão de Agricultura .
e Cuttura e .promete cttlti:var O- aCOrdo 'Senador Antonio Cat'los para. escrupartidá.rl:); que é tradicional. no eon.. tina.ctor, que anuncia. o .seguint-e teAS uez;esseb hara.s do Olá Qez-olw, ATA. nA ti~ &EUNTAO, N-STAJJ.o1~
v1vio cte tod<:s 05 Senadores Sena- sulta.da:
de mar o de mil lloVEcet03 e ae.'S&en .. · TÓRIA. RS..'\LIZ.ADA NO OIA 18
àor"es. a- cumpra' fi-e1nIente a honro ...
P9ra. Presíd'ente:
ta e qu'àtro,na Sala <h CQmlmIW d.
-",OE MARÇO DE 1964
.
Votos Constituição e Ju.sti.ça., ~r~ntes os
.sa missão que· lhe é conferida.
Aos dezoito dias do mês de marQ-C
Em seguidz., \) Senhor presidente- sen-ador Aurélio Vianna...../ . e·
SenhMe8 Senadores Milton Campos, do ano Oe mil nOl'ecent-os e sessenta
fIXa. o .iu- da..s l'e-unlôe&: para. a..~ quar- Senado!' Pedro Ludo"Vico ..... . 1.
Je!ferion 'd~ Aguiar, Wilson GQn- e Quatro, Os Qrllnze hl>l'I!S, "" Sal..
p"ara Vlee-Presídente-:
t.as~feirR{, às 16 llorus.
Çalves, Bezerra Neto, Moysi<> do Cor- dai! Oomi5<õe. do Senado l"edera1,
Nada tllRiS h1:nranoo que tratar-, en...
Votos va.lhof Josa.phat Marinho· c 00 Se.. presentes Da. Senhores St,nido.re$ Euctwt1'r-Se 6., reun.:à<1, da qual ~ Vera Senador Pedro Ludo"\"Íco ..•..:. 6, nhores Senadores Suplent.ea Mene~e5 gênio Barros,. Josb Fe-lida.no, José
de Alyarellgs. 1-.M.'1.fra. gecretár~. la- Senador Fílinto MülleT ...... , ... 1
Pimentel, r..e:te Neto, JOSé Pelleia- Er:n!rio, Dix-Hul, Rosado, [.oI><'" tlG
vra ao' tu'isente ata. que, u.mn, vez
ElllPOssado, o Sr. Senador Aurélio !lU e 'Argenüro FigUeiredo, deiXando costa, Allt-ônio Carlos' e JúUo Le\te,
aprovada., .será R...o::smada pelo 5r. pre- Vianna. agl'ad~e aos seus pares a no com.pa.recer por motivo justifica-do reuna~,se. a Conllssão de Agricultura.
sidente- e- denulls m&1l1bl'Os.
confiaul)I\ d.pos:ta.t!.. no sufrágio do oa 6ellhares Senadores Antonio B~l- par" o fim eSl>eci!\.I> de elf$er o
seu Ilome e lixa. o dia. das reuniões' 'b:no Ruy carnetra. Edumudo r.e"'Y, Presidente e Vice-t'tes!dente. De
Comissão de Transportes
orá!nar",-' para as qUin\llS-fC't""( M ArthIU: VlrgíU" e Afonso <\rlllcO, _ Môrdo com o parágrafo 3' do artigo
, .,
P' b .' 16 horas.
_
De acõrdo COOl o artlgo' 81) para~ 81. do Regimento Interno. n.&sum~ a,
Comunlooçoes C Obras u heas Naéta mais, h.vendo que tt.tM', grafo 39, do Reg1mentc> Interno, assu- pr",idêncla o Senhor senador Eugê, 1" REUNIAO RE...!\.LIZADA "EM 18 DE encerra-se a r'l!'UIliã.o.. lavrnndo eu, me a preBldêllCia o sr. Senador· Me- nio de Barros. que convidou os- Se~
MÀRÇO DE 1964
'
.Tutfeta R.ibefro dos S1t1ltos. Secretá~ nezes Pimentel, que declara. instala.. nhOlt"M Senadores José Fellci.ar1o e
rf;l-, <1... "pt·es.ente Ata.. que, U4ll!t 'Vez <!oo 00 t".!:abalhos da Comisaãc~anun ... A1\tôn.to Carlos vara escrutlnado-res.·
WSTA.LAt~
aprovada.. será assinada pt'10 senhor ciando que, a fim de cumprir d,spo-. Po-r .determinação do senhor PreslA~ dezoito dias do mês de marçD Presidente..
s1tivo- regimental, irá proeooer. por' dente é sUSp-ellSll a reunião para C.GP, de mH '1o\'ccenros e sessenta. e qua...erutlnlo secreto, ai eleição do Pre- fe<,ção das cédulas, l>"eaber~ a reut.ro. na Sal.a,.. das Comis.s6es, do Sena..
sídente.O do· V1ce.. p.resiáente, desjg~ nlão. procedeu-se' à 'Vota<;ão. v~rHí
Comissão '·de Fínanças
do Federal reúnem·se 08 S~ho-rer.
nando para escrutinn-dor O Senhor eando-se o seguinte resultc.do:
Sena,doreS Lop-~.; da costa" EUgênlo I' RElUNIAO, 18 DE MAIlÇO DE 19M Senador José F'elioiano.
!?9.ra. Presidente:
B9.rrQs, Wilson ~ Gonçalves, Bezerra.
'DiSt;rlbuidas as cêc!U1s.s unlnomiNeto Miguel Couto e Iripf'.ll BOl"""
iNSTALAÇÃO
'nau, e colocadR.s em urna. $.propria- Senador JOGé Ennlrlo
nha~en, membros escolhidos, pa~ ',As 16,,)0 horas, presentes' oS Se- ~ V"eri!jca~se " seguinte resultado: SenadOl· Júlio Leite ......•.
cmnporern a- Com 'S3ão de Transpor.. nl10res Se1Jadores Viet.o:rinD Freire,
P:ll"R. Presidente:
P-aro VJce-pre.sldenk!:
te9, Com~m1caçõe$ e Obrns PúbUcas, L<:l'bân da s ..: vcirs., Sigefre-do pacheVotos Senli\dor 'Eugênio Sarros '"
durante ptes~nto L.e~.slntur.s., a.fim co, WiL.,on GOneal\ieR, t.n!te neto.
Sena-dO!' Looos da. c.ostQ ••••
d::l iMtalnrem os tra.ba.Ul~ e -p-rooe- AtiZ:em,5.rQ @'-. l"l:Iustredo. l1~Ze!"l't\ ~nador Milton CampO$ " .... 9
•
j.'
nte.' os Se- derem a ele\ção do. Pres1dente e ,.r c-e.Pl'esJ.dente._
resp~c~lvawe
n , , , M,'''-,
Sen'd
CO-pos e Pl'",,"Uel~te do. teteti<!.o órgã.o t,eCniü1..\wes
... ......
·\.oVn _ u . . . . . , .
WJ.s<)u Gonçalves que a,gra&ecem a ~\}As'\um~ a presicUnci3 dos tr:lbaJ.hos,
c-onfiançn com que- lOTam distingui- na fOTn-:.l. do p::.r-át;rafo 3\1,_ artigo 51.
dOS. ,
,
do Reg;~n::nto rneemo, oJ S~nhot Se~
O~".3enhor Phs'dente. atendendo su- nJdar M:,'uel couto, fjUe ~.
....
'..le:H~na p....
ge5f.oo"tO do Sew.ul' SenadOr Bezerl'ã m cscrut:nad-or
'"
ela ele:çá.::> o i:3en h Qt
Neto, marca,as uun.c,'a.'l da Cornlssão
Wilson GonçaI\"eS.
.J
llara as Quart;:l~-if~t.:~, às de?~eL.'i S"'nudor
Procedida R_ f!leição, pu! ..."'~,~"ti~
""..
horas,
f
n:o secrt'to, "eti lCa-se o .scgu',:;:l, t
d
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Proc!all1ilO-o o resultado, o Senhor \ Assume R ?résidên~ia, nos têrmos
Senaclol' Eugênio Barros, Presidente do ~ 3~' do art. Bl do Regimento In~
tios tl'aboJhos, convida o Se-~1hor Se- ten1o, o 81'. WaUredo Gurgel.
n\ido!' José Enlliriú a a.ssumlr a Pre- i O Sr. preside:J.te design'a. para es::;idência. tendo o Senhor SCll'J.dol' crutinadcl' o 8r. Senador ELTico Re-

re::t>Ill-eIeito,

em

breves

paiavras,

l zende,
i

a' votação, obsel'vaMg( o seguinte 1'e-\ Ewaldo Pinto, Et'un.nl· S9tyI'Q, Te,j .10
sultado:
de Andrade, Alde Sampaio. Mt.,(.i1
R:ois, Lenoir V:!IJ'gas, Wíl,ldyr SUllCL.".
Para Presidente:
1
1B
.1pLc"3.,
Senado r A!o,vsio de CarvalhO 3 ,",otoc. 'Raymundo Padi ha,· LourH'a
,-,
.
F'!'H-ncelino
pereira,
Emílio
Go' t1l"".
Senador i\arão steinbruch, 1 voto
I Bi!ac . Pinto, Djnlma ü'"1 l11".1_W,
Pare. V~ce-presidenk:
'Adaucto CardOSO, Ceho Pa,';,~I).s JOtSenadol' Leite Neto ,." .. ,. 4 votos i ge Curi, Pereira Lopes, Bia.5 FUI k.~.

que núuneia o seguinte resul-

u!:>rl3.decido a confiança· dos seus pa.
l'~'<; e prometido t.udo rE.'>"liza.r. a !ren- t·:wa:
te do cargo, para promover o de.::en- I
PJr8. Presldt'nle;
\~?lv:l1lentQ d~ t;'3.ts,: a.tr~vés do ~l~!i~ ,Sen::Hiol' V-:~ald~ Linta ...• 6 votos
c,escente dcsunohlmento das
1seml.dor \V::l.!fr(;ao Gurq€~ •• 1 voto
dadf's de campo. Em seguida, o Senhor Senador 'Eugênio 13a-rros, com a
P::UXl. ViCe~pl'e.')id:::llte:
pJlanu, 8PÓS agradeeer ."ua n::conc1u_ 'I C<
•
/.','
'O' '
t
rã ao, pô-;..to que OCl1p0.Va, mauae,stou ,.A'nadOt \'i~j,frcoo GUlbe,l"
6.vo,os
~u~ esppranças de que o' trnrolho Senador AtJJeo For.t:ana .... 1 voto
prcficuo da Comissão, de A~ricultll~a,
O SI', Vivaldo Lima agradece a
sob a comperE'nte orlenta9t~o do Be- ~~o1l1:ança depositada, pelos S€llS collhor Senador oJsé Ermmo. agora l?ga::;, m,lt'c~ ndo 0.') reunjões ordináe1.elto, homem conhecedor dos ply. l'!::ts p~lra as têrças-feiras às 15 h01'as.
blem8.~ da agriCUltura e da 'Pec:.l~l'Kl.
.
P. intelrn-IDenf.e a pli-r das nec€ssidaae~
:L\0.da maifl havendo que tratar, enaR E~ono:nia Nac:one.L como homem ce!T~-~f: o r€1juiáo. lavn:mdo _e';1. yera
de el1lprp.fa que é. poderá propo!'cto~ de A11:arcnga Malra, S?Cl'-eta~la. a
nar de fato ót.imos t;ro,balhos em prol I pl'('~.enle ~.ta. ql1E', UDl'). "ez aprovada,
õo em,:randechnento da nossa PátrIa. I se~·á (tssinnda pelo senhor Presidente.
/\. Se\"1Ui1', foi decidido a manutenção I
do hoH'ino de fundonrune.nto dH
mls5:i.o às QlKl_rt.as-fen·as, as dezc<::sels
Comjs~ão
de Servico Público
horas, t:O'1l0 tambcm, d~ígnHdo o
Civil .
Atn;llmr LPg-'slatlvo PT...-9, Jo"'é Ney
Pa$,Sos Dant.as. para secl'etR.t'l-ar a
COJms~ão, Nada mais havendo a truA'1'.\ DA 1a REUNIAO, DE INSTA.
ta,'., encerra-Se- e. rem1iâo, e, para
LkÇAO. HEALIZADA E.r.'1 19 DE
constar, eu Ney Passos Da.~das, SeMAHÇO DE 1964
Cl't'tál'!O, la.nei n. pre.~ente Ata, que.
A<:>s cie7.cnove dias do mês de mflr~
vma \'ez ü,da e apro7ada, seri'l pelo
, Senhor Presidente e demais membros ço- do ano oe mil 110vecentos e ses~
da Comi::são a..,sinnda, - J~sé Er- f;f.'ut.a e qUflITO, às q_·uinze hora:;, na

o

no sentld·o de p:'oporcJOnar a
pel'feita. ,imitrw,,·5.,j legblul.rra Que
eampere reg·lmt·nto.lmenre à cúrn:ss:p.o,
Da área de Serviço publlc:o C;vil.
Iniciando os t,mba!hos, npé~ comul...
t·ar os seu;; pares, determm,OI que (J
dia das reulllões orrJinãrin..s ~<;e~'á
têrcas-feira::;, .às quinze hi)t"ts. TI" fi~
naÜzando, dcsiZ"IlH pa,ra Secreu'ino da
Comíssfio
o
Auxibu'
Le;4':,:;~at.iv{J
PL-9, J. Ney Pu:;:"o::: Dur."~s. Na~\a
mais hnl,1endo fl. tratar, e'1ce. I T!l-,';e a
reunião, e, pRra constar. iH, J. l":Tey

t;OS

00-1I

mírio; Jo,~é Fellciano; A71lôlllo Car~ \ Sala das Comissôe:"! do Senado Fe

A

Vletra, Oceano Cli'rlt'al Nlcolau 1 Ll·
ma. JG_e Catl<h 'l'elxe.da, Lf'opo d)
Pere~, Humbel to
Lucenu, Hen c' e
! LIma e Adahll Baneto. O Ser;.,.ul'
I An !on~o Fellc1011c declat a abeltiJ'" U!'I
~ tI aualhc::, pa~nnd.o
em ;-\?gl,lÓ3. a
presid€-ncia ao Senhor Rui PalnH':nl. '_
Pede a palllvr:l 'J ,Dep'_'tadc ::; ,U'o
ior para cleclara rque est.mnh'll' r<:>::,
sido omitida n. oal--'vla djc;C'l.~;.:3.t tu
edit~l1

que COIlVOI.:Ü\! b preserHe .\:~_

I semblE>!a

Get":::11 :;u-: ;nucedel'''- :\

V,I.

It,ação do novo ,rl,egimento

l,_1tnl1o, {]
[1.-l~etta 3. p .ndt '.:1-

Passos Dantas, SeCl'eh:ll'lO, laV1'el a Senhor Preddeut.e
pl'ese'nte ata, ql1e, uma. vez ll~la e \ ção. e rleelal'fl aOf'!ta ,a
di."c,iC;~"O.
aprovadn., .,>erá peJo l'.3en11')r Prt'.'.lden- ! Pede rlú'!Bmente a pa,·-lvr'-j I) Df'lJ1l..
te e deDlois memb!'os a.:;~i.nad~i.- 'tado Souto l\1n.iol', .,. fim. d{' a.r. e::--~r .. ,
AlOySIO de. c:arval.'~o; ~!:'~O ;",!s . ,e m .. ! t.al' emenda ao pa,l'ágrafo te!'C21ro (,U
I bruch; A_n·tomo Juca; "hl011l0 ..... arlos. artigo vinte e um, que lla~sal'ia a ::-r
\---~---_._----'"-_. a f:eguinte redação: "São memr'",

I

w

"'''''''''

1I

I

los: Júlio Leite; Lopes da. Costa; Dix- I df:ral. present-ei' o..S Senhores Senad-o~
res :\lO,vsio de Carvnlho, Aarão Stein·
lluiL Rosado; Eugênio Barros.
bl'uC'h, Antônio Jucá e Antônio Car·
lO$, reune-:.:e (\ CmniEsã o d-e Sel'v~ço
Público C.ivil. tl fim de, na forma do
Comissão de Legislação Social artif!,O 81, -do Rc;!mento Interno,
I d.o Pr(%idente e do Vice-Pre..<;idente,
~
a SUa· instalação e eleIção
l~ REUNIAO (INSTALAC,_AO)
REALI-II proceàp.r
D'l'xaIll de cOIII~areceI', ,com C"U'"
ZADA ~'l 18 DE MARÇO DE 1964. just1f'cada, Os Senhores Senadores
Lt':.'He Neto. Filinto Muller. Oh'--Huit
AJ5 quinze hÚl'as e trinta minui-os, RÚ':ia.d-o, ;:,ilv,estre Pé'ricles e ~aru:e
nR SaJa das Comissões, presentes os \ oa.laz3llS. De. ~cordo com o. para..
senhores Senadores A..tilio Fontana, grafo 39 do 31'Üg-O SI. ~OA R~glmento
Antonio ,Tucá, Eurico Rezende, Auré· In!;em~, fl.~,"tllne a p,resldenCl{l. o Se..
lia Vi>3.nna, Vivaldo Lima e Walfredo nhOl' ;:,enador A1oY51 0 de CA·rvalho.
Gurgel, e Leite Neto, Suplellte ,do ~0-r dctel:il~n~cr.o do se~<:r Pr:~
Sr. R.uy .carn~iro, reune-se a COllllS· o.ldente }Ol ::-uspe~sa fi. reuniao. pa.a
são de Legisla.ção Social;.
conf~~<;aoo d.."I,<;
cedtilas.,
Rea.be1ta
reUll1no.
Se:lhor
f're.'ildente.·
Detel'_a
Deixam de
1 lar('Cer. com causa min.:>. seja Pl'Ocedida a eleição e de_
justificada, os Srs. nuy Carneiro e_ !;ig1ia p~ua eS<!l'lIt.inador o S-€'nhol' Se_
Antôn-~Q Carlos.
lllftdol' Aatão ~stdnJ.)f;lch. Verific&da
o.:;

Pn:~id~:.nt.e, ~;~,~:~'lt;,ó.~t;~ta ~fl~~~S, ,:(fi1L~~' T;~~.'~~

A segnjr,
"Senhor
agradece aos seus pt'll'e;, sUa eleiçflo
•
à. pres!dencw..
da. Ccmi~s(,o, t.enno, 8dson Garcia, Dn.ar Mendes, La',)'()
na oportunidade, r&&3ltdGO O ob.ieti~ Lell~o. Mai:t Neto, 'Mig·uel Bl1!t.l~::t.
vo ln9JteJ.lÍ\'el qLle llOrfPl:l..r:l ~na ge.s- I Cunha' Buéno. Josaph:1t Borges, J ','Q
tão, qual sej3., \I dI) llfll) m~'d;r '-';'1:'h-I~1enez;::s, AIOldo Cal'vs:ho, L.-H . e

I

UNIÃO INTERPARLAMENTAR
GUUPO BR\.Sll,ElnO
ATA DA' ASSElvIBLEIA GERAL
REALIZADA.EM 11 DE ~lARÇO
DE 1964

natos das D,legações ,a,lém dos 'epresentonl{;~ no Oon.selho Intel'o I ....
!amenta:', o i're;:;iuente e o Vice.!:' -r. ..

IsiÓ~llt.e
bras do

do Grupo _ bl·aSileiro,. qUf: 1:,'JdenlO deleg li' pLod,el'es fi oUt10S 111

~,m-

Gr'...:uo para I'epresentth')~ "
A emenda, ('01l;<;ldcl'ij{1a de red-iç'áo,
As- quinz~ ho:'us do diâ onz~ dE' revigor8_nda OE t-ê\'U\o!' do refe,,:(lo
março do ano de m1l novec-ent:Js t' 3.rt-il1:o dos f ..'-ltattJt.os, foi, deSde ;'"j~u,
sésenta e quat.l'o, r~D. salf; da Comi,:;· incllÚda na v.()"ação glebaL Em .'-f.;~
são de El.'ouom~a· Oi' Câmara do!.> gUida pro;:'cde-fie a vota~ác, qUE' ~
Deput.ados, l'eune-;t;e o Grupo brasilei. encenada às dezessete horas. Com,
1'0 da UniàoI lnterparlameu.lar,
pre~ pareceram
se.<;,<::r.nta
'D ' P 1
';
d e dcinco se.nhOl f::r
..~ente.s o::; Scn 10res Sena<lore!" n,Ul
il - congresslsta.~, ~en o ~1 ü comput..iCf,:f
meira" P!residel1t~, Ir:''!J.C'u B'Ornh,ni.· quarenta e seif1 votos "sim·, dezt"~(>18
sen e Padre Cah..l'll1S e oS Senhol'Ci:' vobos i'nilo" e três em brDnco. O SeDeputados Antônio Feliciano, Prim':l.. nhor Presid;;.nte declara aprova.Clo o
roV·ice--PresidflOte. Nelson Carnel1\J, Regimento Int-erno do Gtllg-o b-p"lOscar Corrêa Salda,nha De;J,'zi, LuIz 1ei1'.o da União Interparw.me_YJC3l' !.Una
Francisco Newton Carneiro, Herbort vez que foram cumpridas a.s di.~po~j.
Levy, Henrique Turner, Luiz Viana, ções l'eferentes à reforma dos foJStiH'l...
8outo Maior, Alt,ino I~.achado. Afrâ,- tõ,~. Nada mail'i hnvendo !l tratar, pnnio de Oliveira, YlllkÜ,,'igue Tammtt, cerra-se a reuniã.o às ~P~í,•.it.C' .101'3P ~.
WI'lson Martins, ,"-llalt
Passos, Cor. paI'"," constaI', eu A, Laz'-ll'1j GU"7r;s,
IV
rê.a da Costa, ArWldo Nogueira, O{',.o· Secretário Geral lavrei a presente "ta
briel· Henne?, Al.faro eatão, Aloy!:lo que depo-is ele loofl e aproyada. serll
Nonõ, Ezeqmas Costa, José HUllllJeno.1 assinada pejo senhor Pres:den,e.
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=

-SENADO "FEDERAL
2~

ATA DA

7~

SESSÃO LEGISLATIVA ORD 1~lAR1A UA

SESSÃO, EM 20 DE

M~RÇO DE 1964

Art. 29 Esta lei entrurá em vigor

DOS SRS. ADAL- na. àata de sua publicação, revogadas
i1ERTO SE;'JA IOAQUüurA- as dispOSições cru contrário.
ltEN'l·E.
A Comissão de Legislução SoAs 14 horas e 30 minutos,
cial, em 20.3.64.
A<ialbel'to Se na
Vivaldo Lima. .

Edmundo Levy
Cattete Pinheiro
Lobão da süveira

Antônio Jucá
walfl'edo Gurgel
Argemiro de Jo'igueil'eda

Banes

C~u·valho.

Heribaldo Vielra
Josftphat Marinho

Eurico Rezende

Raul Giuberti
Aurélio Vianna
Milton campos
Bezerra Neto

. Guido Mondin - 18
O SI:. J'RESIDENTE:

A lista de presença registra. O compa.recimento de 18 Sr3. Senadores.
liã. número regimental. Declaro aberta. a sessão.
Vai ser lida a a'ta.
C Sr. 2G secretã.l'io lê 8 ata
da ses,são anterior. que é aprovada sem debates.
O Sr. 19 secretário lê o seguinte
ExrEDIENTE
Ofícios _ ns. 440, 441 e 443 do Se-

nhor Primeiro Secretário da Câmara
dos Deputados. encaminhando, à re·
visão do Senado, respectivamente,
a.utógrafos dos seguintes projetos:

Proieto de lei da Câmara
W 12, de 1964
(~. 492-A. DE 1963. NA CA~IARA)
Altera a delwminação do Instituto de ApOsentadoria e Pensões

. dos -Maritimos (1 APM) para lns- tituto de Aposentaàoria e Pensóes dos Marítimas e portuários

#

(lAPMP).

,

O congresso Nacional decreta:
:Art. 19 O Instituto de ApOSentadoria
pensões dos Marítimos (IAPM) ,
. "'"' pelo Decreto n9 22.873. de '29
Junho de 1933. pass& " den<>mi-

i

r-so Instituto de Aposentadona e

r~o

2

832~B,ª

I?E 1961 -

NA CAMARA)

Cria a ,'Jllper!l1teniLêr.c/c! do DC.JC1!Volvlmento do l'ale do nlO
Doc~ I,SVRIDCJCE) , c au outras prOvtdcIW,ÚS.

O

Proieto de lei da Câmara
N9 13, de 1964

LEGlSLNrURA
Projeto de Lei tia Càmara
Nq 14, de 1964

pensões dos Maritimü.S e porLuários
(IAPMJ.

rRl,SID~NCIA

acham-se presentes o.s 51's. Senadores:

5~

congre&~o

Nacion..'ll c'.ecre(.(l:

Art. I'" Ê criada a Superintendência do DE_'envolvlment,o do Vft'e <10
Rio Doce - \SURIDOCE) - (:nt,idadc all~árquica. subordin.ada dll\:'! ..,t't1ellle
á Presidência do República e com sE'de em Brasil!a, D~strno FederdJ.

(:S-~ 468-B, DE 1963, NA C\M:\HA)
§ 19 Para os efeitos desta lei considera-se como Vale do RIO OOe,;: lill
Concede aOS servidores da Via.- E.>tados do Espirlto Santo e te Minas Gerals, compreendidos na jua ).\.::ia
ção Férrea do Rio Grande do Sul, hiarogl'áfica.
aposentadOS até '31 de dezembro
§ 2'1 Os recursos consión8dos à SURIDOCE sômente podeú)o ~!.:r
de 1959, o abono provisório de que o.pliCHdOS para o fitehdltnfuto de despesas decorrent.e,:; da re:{l~zaçi'io de e.::trata a Lei n Q 3.53L de 19 de 10.- tud().5 da objetiw.ção de 'Planos de obrns e da manutenção de ser.l'l;:{,~" na

neiro de 1959, e dá outras provi- área gEOf,ráflca ~l que Sf" referf' l~ parágl afo anterior.
d8ucias.'/
Art. 2<;1 A snperint.endêndu do De.senvolvimeuto do Vale do Rio ü,)ce
têm por objetivo: •
O Congresso Nacional decref.a:
Art, 1~. Aos servidores da Viação
I - Promover ~,través de ampla e minUc1I}::-,.a unáHse técnica o pstucú>
FélT€€l do Rio Grande do Sul, uni. dos problemas da região e forn.ular diret.rizes e proje~os que vi,sam a prudade da. Rêde Ferroviária Federal S.A.. porciunar às sua'3 populações gn.tça-s â lot,a 1 mobilização planiflCua..1. L10:, Leaposentados até 31 de dezembro de cursos locais uma si~tuação de p~rfeito a)u;,tamento S{)c~al e eCOnO!lll';U .
t959 é conceilid'O o abono provisódo
n - Exercer 3.çao coordenadora e Qrlenk\dorü, \'elatwamente a mWIH~"13
de que trata a Lei n'" 3,531, de 19 de· ad~iJ?-ist,rativas postas e.m prática: na, região pelos governos cstad:üLs no
janeiro de 19M
ESPll'lto Santo ou de MUlas Gel'alS e pelo governo fedeml sempre Qve ~d;8
Art, 2Q O abo"no provLsório ora con- n~edidas estiverem ~a categorla das que podem interferir no proceJ.so ~e
cedido s6 é devido de 1'" de janeiro g:onal de de-senvoblmento;
a 31 de dezembro também de 1959
m - Executar, diretamente ou mediantel:ol1vênlo ou contraw, prodescontando-se do mesmo abono pro~ jeto3 relacionados com o desenvolvimento do. Vale do Rio Doce;
visório, . na.quele períodO, pelo Estado
. IV - Coorden~r programaS de assist.êncIa técnica, nacional oU escmn.
do Rio Grande do Sul.
gelra do Vale de RIO Doce;
Art. 39 O pagamento das vantaV - Cola·borar de maneira., a mais eficiente, com as Prefeituras Mu_
gens desta lei será feito pela ViaçãO nicipais, instituiçõe..<; de beneficência. entidades públicas ou pal'ticL..1aréS
Férre:.. do Rio Grande do Sul. que que realmente promovam o bem comum lla solução dos problemas rej-1c!Ddescontará, e recolherá as contribui- nados com: valoriiação do homem. energia elétrica, estradas de !·,)(wgem.
ções devidas aO Instituto de Aposen_ saúde e higiene, in.<;truçãO, al'tezenatos e eSCOlas profissionais, as.:;istên~ia.
tadOl'ia e Pensões -dos Ferroviários e â mat.ernidade e à infância,
'
Empregados em ServiçO Público". _
Art. 39 A direção da SURlnOCE. será exercida por um snpê'rin...
Art. 49 As 'Vantagens pecumanas tendente de livre escolha do presidente da República e por dois Dll'et.ore3,
concedidas nas .Leis 3.B26, de '2'3 de os quais serão responsáveis pela execução das resoluções do ConselhiJ Denovembro de 1960, e 4,061, de 8 de liberativo.
.
maio de 1962. e suas alterações poste§ 19 Os diretores a que SP- refere o ártigo acima serão escolhidos pelO
riOl·es, são ~sseguradas aOS confel'en- Presidente da República em listas trjplices que lhe sel'ão apre:"entadas, uma
tes em atiVIdade o,:, aposento.d?s. da pelo govêl'no de Minas Gerais e outra pelo govêl~no do EspirIto Santo.
via9ão Férr~ do RIO !G~·a~de ao Sul.
f 2~ Ao superintendente incumbe a, represcnt.ação Qtiv~ e passiva da
cedIdos. à ~de Ferrov~â!t.a Fede:al SURIDOCE, em juízo ou fora dêle.
s: A., tnoluSl~e. ~s claSSlflcadOS, p10§ 3~ O Superintendeme e os Dil'etor\s ?a SURIDOCE perceberão
VISOl'la ou defInltIvamente. de a~ordo venclme..'ltos equivhlentes ao5 que f,orem ptnbmdos por lei a,os cargos em
com a Lei n9 3.780, de 12 de Julho comis.<;ao l-C.
de 1900'0 .
"... ,
Art. 49 A SURrnOCE COlr.preende:
~rt. 5· FIca ~ POd~l E~c~ut.:\,~ auI _ Conselho Deliberativo;
tonzado a abrIr,. pelo M~n~steI 10 do
It _ SeCl·et9.l'ia. Executiva ~
F,.azenda., o crédito, esP(~~a. d11hÇ~$
Art. 59 O conselho Deliberativo serA constituído de 14 membro." sen ..
7<l.~OO.OOO,OO (~etent.a.e,. ~l co ,m tOS do 4 membros natos e 10 representantes dos seguintes organismos:
c ~Itoeel1tos mil cruzenO.. , pata '9.. e\n\I _ Ministérit da AgrieultUI"al°
der 15 despesas decorrentes desta e.
. .
d
l i ' Cult ..
Art 6~ Esta lei entra,rá em vtgOi
TI - Ml?-l?tério da E ue.a.ç o e
U~~'..
na data de sua publiooção. revO'gadas
lU - M,illiStériO de Industrt.a e Come1clo,
âs disposições em contrário..
·IV - ~u:is~!io da F'8:zent1&.
.
AJJ Comissões de servico PubliV - MIDIsteTlO d.M Minas e Energia. _ .
00 Civil e de Finança,s, ém 2() de
VI - Ministério da V~aGão e Obl'a~ publicas:
maroo de 1964.
VII - Banco do Brasll 5, A.
r

"
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ALERRTO De BRiTO PI!:Ri!IRA
1II1l ...... I~O 'DS p'UOl.,c.A.ç6r:ul

~H""" IIIA, 811'.ç:.t'i) atf • .-CJ ... ",.la

MURILO f'ERRI!:IRA AL Ve:S

FLORIANO GUIMAR.Ã.E$

tsI-Il!:"lII

Qe

DIÁRIO 00 CONGRESSO N'ACIONAL
siIçAo li
kr.preno

1)'. Gf ftio...

do t:·$pat:to.m(l!\t~ M 'lmpfeflGa t.I'Çi~fd

,a ...

f.L14

~SSIIl.ATIIIIJ.S

REl'AIITIÇOES B PARTICULARES
Capltol , ln1.Cr!cr
·Somost.r. • .... ~.. • ......
Anü "... t ... '" .... "" •• " Cr$
Illrterio:
ln" .'... _ ,,_ .. "" ~ .. • Cr$

Cr'

I

'\

.rUIICIO!U.B10S
Capital e JJ:lCrlor

50,00 ISemestre ...... -.. ......

Cr$

-9G:OO AD.o

Crit

I

."!U .. ,, .:." ....,""......

i

Eu.rl""
136,00 JAno ••• " •• "" .... ".........

39,00
16.00

CJ::$ 108,00

- Exce.tuG.das a8 para I) oxt-cnor:. 1I.lJ'Q tGI'5.o 'Go:ilPt'e anuais, tu
asti'lJi31.'O.fa. roder...se-Io tomar. em. qttl11qaer 'Ú,po,oa. por asia meses
ou um. a'O.O ..
- .& fim d. _possibilitar 8 rem .... ã. _val1lr8s.;'ompnnlld.; ü.
.••cIar."imento. quan\o" lua aplicação, lollcltamo, 46em prerer.n.!a
• rem ••ca pOr meio de choque ou vale postal, omitido, a, favor 40
T.,oureiro do Departllmentodo Imprensa lfacJolUIl.
-

- o•.suplemento. lU 0410&. doa órglo. ofloial ••er/lo
.01 ."Inante•• ómente modi'nte 8ollcltoçla.
~

- O CUlto donúm.ro .truudo .or6

mentária, relacionada e<>m o anO seguinte, exposi~ão jl.tst·líicadorA d'\; obrM

llcr •• cldo

lxore'Olo doc'Ol1'ldo. cobrar...-Io mal. Cr$ II.JUI.

prOgramadas.
Art. lO .. Serão at1'4blÚdos .ã SU.RIOOCE, l"ecursOs nnuats, náo '1nfe ..
tiOres e. ltm por cento ,(1%) da rend.a trtbutá:r'.(I. -da União, fixada -com ~a.sti:
;la .última arreca.da_ção apurIl-dQ,.
~ lI) Belnã também l'ntregues. ob!'iga,tbrLamente, à. SURIDOCE os
seguintes recursos:
'
,
.
I _ 40% (quarenta por cent,o) do.c;. l.ucros devidos, à UniãO. em ~da ba.lanço -6JluaI. na Companhia do Va.le do Rio Doc:e. Soc:-edade Anôn~mA.,
TI _ 25%, (vinte e cinco por cento) ·dos lucros proveniente~~ dss. ust~
Siderúrgicas Minas Gerai.~ S. A.
USIMINAS _ devidos à. partlc!pe.ÇaO
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econ:6mi.oo.
§ 2~' Os recurs-oo de que t.ra.ta ê,sie artigo. -'bem cumo os deco!Tente~
ce créditos adicionais destinodo."l à execução do "Pktno Dlret.~r. não poderfu)
fiel' .supúnlid-os. ou redUZidos, em cada exercício f!nl3.nCelrO, 1>Or {ito do
_Pod-er Ezetutivo.
.
Art·, 11. são ntribuições do' conselho Deliberat1vo:
I - Fixn:r as diretrizes da pol1tic.a de desenvolvim(ffiÍ{:) do Vale do Rl'o

fÓl'Il••ldOli

40 Clt MO c, !IOf

VI - Despert.s,!' -c lntarb;..se de grupos capitalistas, paJ'B Que OS mcsm",,·
cooperem financeiramente na execução do), projeto.s vmcul.dQs ao Plano

_-0-

OOCE;

-

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

. § 2~ OS represent;anLes dos 6rgãos e ~tidades menciçmadp.s nQ1-te artigCl serão escolhidos 'Pelo Presidente da República,. entre seus servidores, e a
Sua substituição, bem como a elos membro,;; natos do Conselho em setlS 1m..
pWdUnentos eventuais, obedecerá a crltériof; pl'evistos em regulamentos.
Art. 69 A sec.retaria Executiva, il!tegrando .serviçQs relac1<ln.8.dos com
e.s atividades - meios e 8~ ativid.ade.s - t!ns ,cio cil'g.2.nisnw, funcionará sob
a direção e responsabilidade imedlataa do Sllpel'intendente e dos Dlretore~
e terá sua estrutura e.:,."1:e,belec:da. enl decret.o do Poder EX-ecutivo.
parágrafo 11n1co. A Secretaria. EXecutiva, para. atencter à expaW5ão de
Ii\ta.s atividades, po.derá instalar núc1eos de serv:çrJS ,adnlinLstrat·ivos e técnicus em quaisqueJ.' localidades situada:) na át"ea do Vale do Rio poc~.
I
Art. 7CJ Incube à SUIUDOCE:
,
I --:; Examinar e encanlilli'lal', com o seu parecer, ao presidente d.q, R.e ..
\pública, proposições relacionadas oom os problemas do desenvol"imento do
:vale do Rio Doce;
r'
11 - Co..'1tro!.1lr, sem J)r(>juízo àá.." atribuições deferido.,s a outrm órgãos,
(lS saldos das dotações orçamerbias, crédiros especiais, financlamentm e
eontes bancârias especiais d:# gestores de projetos constantes do Plano
Diretor atra.vés dOs elementos fornecidos pelos órgãos executivos;
pelágl'sfO uniCo. O Banco do Br~si! e o Banco Nacional da De.'iem·olv'"
menta Econômico fonlet€lldc' Íí, SURIDOCE. mensa;mente, e~tra-tos das
.
eontas a. que se refere o item n à.êste a.rtigo.
Art. 89 Será. elaborado pelo conselho Deliberat.ivo um Plano plret-ct',
fixando objetivos e diretrlzes partl. o desenvolvimento reg!onal. bem cOnto
:programando e hierarquizando empreendimentos que se, façam nece.ssário$
à consecucão dos fins previstos.
~ r~· A progral1l.a.ção· anual de aUvi~R:des dos orgaIl!smos federa-is, r~ ..
ls.clonadas com o dMenvolvimento da região será prep.ara.d'a C?ID a partlc~..
J1flCão da SURID0CE em obediênck'1 às díretrizes do Plano Dlret.or.
~ § 29 A SURlOOCE encaminhará ao Pre.c:;idtmte <:la República, ,até
31 de março de cada e.no t relatório sôbre a execuçãO do Plano D!ret.or no .
exercício anterior.
§ 3g. O Plano Diretor, prevh,to neste artigo, poderá. ter Il ~duração da
'tun 8, ci..'lco .anos, e .será~ obrigatbrwnel1te. submetido à aprovaçao do Congresso Nacional.
Art. 99 O orçamento- Gera: da .união e~..gnnrá reCfu~OS para a !'.xe·
eução, em caoa exercfDio. dos empretndlmentos program-ados ~a o nl.esmo,
ob.'l.f:l'vando o critério da prioridades estabelecido no Plano DIretor,
Pal'âgl'sfo único. A SURJ."1JOCE, encaminhará à ~idêuCl.a da l:l.e ...
~úb1ica no pl'jmeil'O .s.eme,str.e de cada ano, para 1nstrU1!' a Proposta orça-

!

II - Aprovar e encaminho r ao Fresidente da aep"flbllca, o projeto do
Plano DJl'etar:
"7III _ AColnDanhru: a execução dos progr.an1SS e projetqg integrante.!
do P:ano Diretor;
IV _ pr-Opot O a.juste dos lllapos estaduais de desenvoivimento do Vele
(11) Rio Doce à or~t2.çáo do P!anD 'Diretor;
. V _ Pronunciar~se .sübre proposiç.ões da Secretaria ExecutiVA;
- VI' - Emitir pronunciamento fõôbre ,a e'!.aboração e execução de proJ~tos
que ~e rela.cionem com OS problemas do ,Va!e do R::O Doce e Que envolvam
a apllcação de recur.ws })l1;ll!COS;
,
' •
vIr - Apreciar o relatório anual sÔbre a execuçao do Plano ~treú:n- I;!
delib.erllndO sObre ~eu encsm:nhOl:'1e.."1to 1!.O Pres1dente da Repúbhca. õ
Vill _ Propor 's quai,squeT l!utoZ'ld::!des da ~tr.açã.o Federa] a.
8.docão de pro,"idências que visem .a faciUtaT 2. ex:ecuç§.o de programas reIac~Onfl.dos COm o deserr.''01-v!meJlt.o do Va'e do lUo D..."":'e;
Parágrafo únIco, O conselho D€'llberat!vo tom2!'-i, s1l9.s declsõ-eg. por
tnaioria de votos. sob a pres:'dênc!a Ce um de seUs tn~bros, escolhido na
fc:ma estabelecida no R,egim~n~o Int€1"110 ds 8URIDOCE,
Art, 12. ~ <la competência ri GpCl'etarÚl Executiva:
t - PreParar O ,P-rojeto do Plano DIretor, encam1nhando.o ao Conselho
1')ellberatlvo:
Jl - pi.s-callzar a execuçã-O d~ p!'o~am.9.S que se relacionem cOm o Fls,tto Diretor:
' .
IrI - Preparar relatório anual 'sObre a_ execução do Plano Diretor, subJhet.endo~o ao Coru;elho Deliberati\'o:
.
• IV - Promover ou contrat3,r li preparo de projetos ou de ·estudos Tela.
tionad03 (10m o desenvol"limento do \7ale do 'Rio Doce.. ou -prestar coi.ahornÇão têcnic:1 u órgãos do. r.,dminist:·ação, públ:ca empenh.."I.do,s ne~9.e trab.a!ho;
V - Executar os p!-o.1eros Que torem d:l'etamente atribuídOs à SUR1~

-

EXPEDIENTE

Fô:rça,s Armada,

>i 19 São mem.bros IlQWs!
.
I - O Superintendente da SURIDOCE:
II - O Presidente da. COmpa·.nhia. Vale do Rio Doce;
III - O Governador do Estado do Espírito Santo;
IV - O Governo.dOl' do Estado de .M!.u.a.s Gera!.s.

Doc~:

eO"M'

COlnpa.nhia. Sidetúrgica. NaciOl\G.l;
'F..staQo~Maior Ó~
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~

D:.retOl';
.
.
Vil - Ma.nter..Se em l~giJ:ne de coopNação 00111 OS 6rgão.s da. adtnints,..
tração pública. que operam no Vale do Rio Doce, visanão .ao mclbor J'ellCll.
nlento C!-OS csfOfços e dos recurSOS enlpreg6.dos pelOs mesmos;
vm - Orgs.n:zar e mantar em lunciona.menro ru: .serviços admlnJ-straUvas nece.ssáriQ.'i à dinamizagãtl da SORlDOCE;
IX - Mant.er o ,Conselho Deliberativo permanentemente 1nformado do
que 5e passa na R<ftnID1st.rsçOO interna da SUR-IDOCE e na execuç.â.l .óoa
projetos yjnculado..'l ao Plano. n~et.{}!';
•
•
X - In.stalar sed'e ela- (S'ORIDOO:E> na Cap!tal da Repúblicn, <bem co ..
mo núçleo.s de serviÇOs, .admi-::ll:EtraUvos previstos no. parãgra!o (Ulicc5 do art1g:o 6u 'desta ~i.
"
Art. J3. O CO!110 de stn-t-dOl'es .(ia SUR!DOCE ~erá consf,itutd:l de
funciOnárias próprias, :ecl'ut~das mediante conClU'.so, púbilco de PrOl'as OU
títu!o-.s 'e provas, de "!1lI1CionáriI"JS federa.!s, estaduais ou nutâl'quicos. iequlsltAdo.s, ,e de ·J)El.%O&.l contratado sob ~ normas da legislaçíiQ tràba!hi.'lta.· "
Art. 14, Na :rea.l1zf.Ção de'.proJetos relacionados -com o Plano Diretor,
poderá a. SlJRlDOCE._ fazer tlesa.propr1epões.
Art. 15. 'A SURl'OOCE gDzal"â de iSençfio tributária sôbre os cqui..
pamentos qu-e importar, inclu.."1l'e' da. taxa de despacho aduanejro. taxa de
renovação. da tn.arinha merooni~ c tax.a r-e melhoramento de portos.
§ 19 As isenções ll-revista: neste al't~go sõmente se torna,rão efet1\"ns
ttp6s a pub~lc.a~ão, no Diário Oficial da Ul)ião, de Pbrta:Ja do M111lstro da.- \
Fazer:da., dIScriminando o valo]', qualidade, quantidade e' proceõ.êm:ia dos "
bens unp:ortcdos',
§ 2~ A isenção não será eq;end:da aos produtos: com sbniIta' 2lrrcirmaJ
Art. 16. O 'resomo Na-cionnl depos!tará"mn COll'b: especial no Banc~
do Brru;il S. A., à di.~içã{) da. SUR'IDOCE, a. ~llortâ.:lc:1a relativa. .às
dotaç'õe." a créditos de.st!nedos ao órgão.
.
§ l? Os saldos da..s: dotações e créditos.a qUi! se refere êste artigo
quando não uUllz2doS, serAo ~Ilrlturados como- restos -Q p::gar.
! 2' A srmroocE apresentará "" TribUl>ll <li! cont.s até o dia
31 de março de cada .ano, a prestação de c-Ontas das despesas efetuadas no
exe.rcfcio- a n t e r i o r , .
,
A!t. 17. Para ao eXe<!..ução do estabelecido na m. la, será incluída'
do±açao no Orçamento Ger~' .da Un.Hio em subanexo J)l'6prlo.
:
Art; 1B. Nenhum projeto <li! tinollcl!lnttnto 0:1 ••a1. destinado" !no
vestimentas para o de.senvolvln:ent.a do v~.à1e do Rio ~f:. poderA 8er s:p~
vadú sem que sóbr: {t mernl.O 11&.ja prontulCiementQ da SURlDOCE no
prazo m.áximo de 60 d1.a.s.
.
__
'
!
Art. 19. Dentro ele 6iI di.s.· a contar ela 'publicação desta Lel o p.,..
der Executivo expedlrA regulamento para lmà execução.
'.;

lUt.

20.

E&a lei entrara an ~gor na elata de

&!la

PUbllcação leVO.

g{!dns as dL.~içÕ€.s em oottttAr.lo.
•
I
As Comlss6.~ de l;;conomis. de Serrt~o Público Civil " 4e ~
nanças.. €m ~\L3 :64. .
-
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=0

Março de 1964

10

nLc'1.n.i~<l<le. nós, .n;embro~

d.i!-igen.

t.es de,:,~e Comrtc! a,p!oveltando 1
e.,,;s.a
oportUTIl.d'd.C,
e te felIz
la
V Exl.l ....... n queremos
,,<:O~ vo-

I

I

_

O:.l. ... Jar~t-M.ud:O. (2) J>.larco
rélio Pa;,áNo. ~ Ra~l,llmdo Ef"randa. C,!!nlu:.. _ Salomão Fe~_

"1'

r;?tra Abwrana".

:~G3, "ro......€nnor .s~.nadot
ce.~~ TO~ -~..>,
'.. j S h

Va.c
I Pr-e.5id~nte, El'.:l. ,S~n~,'du.TS,
est!ve1 Sr,' Presidente. leia ~~e. e"&peó.ieu_
>"'' ' Sc-' ausente de Enuil!a, du.ante três me- te para que cor-..ste d:> D~a1"Zo do Con_
.c.i..imp~, N.: ....U m:t...:; c
en .0.... 3
"e~ seguid·r;s, oJ.vian)ente no meu .L.':;- 'gresso Ncr(:ion(l!. CO?~ o c'Jmpromisso
D .. c.ore".
I tudo, matando sandJ..des e reve..'1do! que as.:'um~ de Venfl,1ar a pretensão
COJI"Pr\UFCr.?:l 1'\1:0\.18 Ü'S S·E:-,,·no.! tm1i~OS e d~~E~:...~~ões ele:tôI&!:s.
Ao do .pov:) do, TerritóriQ ~e R0t.::dônia,
Jt~.S Sl'~XAT,Q!~ES:
retOl'nar, e::l:":QTltrei farta. co.!' .. espon- aquI tradUZJda e defeadtda tao atdbcIS e, dcn~:-e eS~à, um.a carta. de dente~enie p,e!o l~::;.ssO saudoso ~om_
Ar!hur V':'b"ilio
logo. me, senslf}Hiz.:u, pels. Circuns_lpallhelro Jose .~tllrala. Se realtzarJoaqUIm P..;.l"t.:.:te
. tânc:a- que se nota no ;:;eu texto. Vou se ~~l ~eu e:~pll'lto a certeza d.a. con-

lO

O 8l:. F:kESIUE:\'TE:
,
~'d
I' nt. . I
Continua
a ......
ra.
o CXP~('~
(pa'U.:i(o.
f
Hi ,<;:OOl'C a mesa, rel}!.:er Imen t o que I
,,~i $/;;'.: lido.

I

E' lido o segü:nte.

64
9
Requerimento n 4S, de 19',
Bra~iHa, er'..l 20 de Ul3rço de 1!}64

sellho~ pre;:;i-cten,~'

{

, 11.
f

t

"l~B~ue~~;m~~g~~~~~~e~, ASgerlC~~

..1

t )1'a, pa.ra. que iniol'me. os motiv{l;; do

ainda uã,o tnnCio.:;.ameuto dá Di.s-tilst'ia ds A:C<>01 de Mandioca. nQ Mu"
d S'" Fld 1<0 Es'ad.....
OiO
ruClp:!·O e
"'V . e.....
~ OJ \.&V J.....
de Janeiro. inst$lada pm 1945.
AtencicEament.e, A::rã.o steinbruch"
Senador.
I
,-1""

Ju~tificat~1:a

A DtstilaTia muito embora
lusse
1nscalnd-a em }04J., cl:eC"ol'r.ido~ 18 anoo
aiuda não entrou em tunc.onam~l1to
o que determIna atualmente p.YVl ure-

juv-o considerá-rel a' Nação.

o requet'hnento Udo, nos uúmos'
regimentais, será publicado, e, em
c;eRuida, despachado pela presidência.
Sóbre a 'mesa oomunicatões que voo
se!' , .!das.

Sã·o llcta3
, as

~guinte$,

f'0:-' ':n-;"!'üCI1 ç 1\ O

Em 20 de março. de 1984.

Senhor FreslJent.e
-'
Tenho 'a, \loura de comunic.a:r t\
Voc.sa. EXceli'r:cla. que me ausentare}
do. pais dentr.' de pou.cos dias. ~ fim
de, no de~m,enho de mtQil0 c?m
,q'.le me disti-n;uiu o senado~ -part\t::J·
p:::; da re-un:"to do Consel~{) da. tJDiaolntcrpal'Iamt'::1tar, a. realizar-se pró-s!m'1.meate em Laus~, Sulça..
AtenciC\Sos saudações, Eugê'1ito BarrOl,

Em 20 de m:ll'\,o de
Senhor P!es.i:ente

1~

'Tenho a. honra de comunicar

.Q

Voosa Excelfulcia; Q.U:::l me au.sentarel
do Pais dent.ro de pouccs dlas-, a fim
de, no desemncnho- de missl0 eoo,n

«1ue me distingUiu o Senado-, p;)..rtt.~l·
par da reunião do conselho da. unlao
Iuter-parlamentar, a reallza?"se pró,;:lmamenrc em T.Ja·U3anne-, SlUça.
..0\ tenciO$a& Ba 'J::la~õf'8,. M eUo Br(t,jll.

Ainda na<> tenho

II

I

ponncnores

Rn~r ~ue

j

são despidos de fUncL3. ...
mentos capazes de compr()meter a
minha adminis.tração.
!
Fulminarei (êle é uma. e.5pé{'!ie
de Júpiter Ton:J~te). pode e.sU: r L
cerro o amigo. mais uma vez, tms j
óicusações. inconsistentes que ela,a
têm de ser, Isso é fruto do tra...
balho malsão dl?s inimigos da.

Amazônia, daqueles que

vivem

a explDrar ou apoiam OS explora.

I
I

dOl"~s da:. mão 'de obra escra~·a.
daqueles Que insistem na espol1a-i
ção do trabalhador rural pl'inCi-,
de E""t.:l.,o - ctn .Gyu-Jara·Mmm' em ()bseqUlo da j.reaIizaça-o da.quele
pa!mente dos se:::-ingueiros ind,efe- T.l", de RÚ:1do!lIS.
ideal c da conc:'c~lzaç:to daquele 00_
!;iOS",
Em 11 de dezemt>ro de 1003.
nho.
E, comprometendo com M suas in ..
Era ó' que tinl".a a diz.er. 'Muito \'eot,'v'"
ore. Circular n~ 71.
~
'""". até o bom nome c·n.s inten... !1
bem, Muito bem).
çces de S. Exf!., o Sr. Presidente da.
"Comité

,ritÔí"o

~e

~lo-El~\açao do Ter- ga traglcamente desaparecIdo, ! -Os
c~te~o::l meus. e~fOi:çoS e a mlnha _pertinácia

Rt\ldàn.a a.

'I

ExmÇl. 51'. Eurico Rezende.

I

O

se.

PRES[DESTl::

R<>púbUca, acrescenta:

.1,

inimigOS elo povo. do pro ..
gre.3So, marginaiS da. lei, fjquem.
Senado Federa.
. .
ccrtcs de que- me) terr..emos a luta,
B:'asiHa - DF.
~ SUO, E.D:\'WlIiDO LEVl:
pois defendemos a politica d,e hU .. ,
Senh-or SeI1r...a{)r~
~'
Sr. PresldenLe, Sr.3. senaà{)r~, na
mana. c}J~p!'e'!Usáo do ~r€:~ldê.nt,~
m1nha prática. de mod:!'sto adv-Qg3cto,
da Republlca, Dt. João. Gomar!... ,
Pela; pnSt;;nte; ,tomam()3 na, tt- r tip-rendi ,qtte quan<l-o ~. :x .. adv~rso 111Nã-o me a.1ongarei E)m matores tre ..
fóentaae de enVlar a V. Ex., um veste CQ.lua (J cp081Lor esgrlmfndo chos Para. que eu explique o que
1
exemplar do JO!?-sl '·0 Guaporé" i:nsul.tos, ilnpro~ér,ios, no destempero !oco .. ,:e e o que se p~1.ssa. at,mtlm~ntc,
ó:gf>.Q- que se eüüa em Põrto Ve~ às vezes da. caluma, é porque sempre
o,
e . . .ócio da borracha f.n-se
lho-, _ Capital dêste Tel'ntóno. lhe- faltam razões 00: fu.ndamentos CO:U ~<; n.:> ~ ~
p~"funr.:tol'l""""'nt aq~;J.e ~~r~e d~ &ipeC;~·L;;E ...
Em vi~tude ~~ nosso C9n~ité J~r!dioos em q~e P?.s.sa embasar 01~lSt~'
em GusJará-M.i.I1In .. ter recebrdo pleIto ou a pre~nsaD que defende.
..1, ç
_.
",.. iaJ e CC"'-'-7; "()
.A_'
I"
d 'I 'tr S
INflCO, econom!CQ. s ........... ·
~ .• õ.l.,.,.
~l ... e Bras ~la. o: I Us ~. ena.. Em jane1ro deste ano, fiz um.a ex- "11::: traba!ho do s~rtnguciro ..
,dQr e SA,udoso lMJl;go, Jose K~:- pla:1ação perante esta Casa, pedindo
A Amazônia. nQs t2mpos col()I"":ds,.
r~a. várlos. exelllp.~re;s do.. íDl(:-~ tio a.tenção dos seus ilu.s.tres D1embr{ls foi rea-lmente um grande em~órl0 de
rlO ,do con;rle~ N~cIonaltUs llU- e reclamando as viStas dos. Ól'gã.o.'j rio matérias-primas, ob.tidas na explora ...
melO no, qua . se acnava.
e_r~ Poder Ex"ecutivo para o que me pa- fio dias sua..~ matas
o A~emorlal ..~est.e ComJ.te. ~ol1c.:. recta um.a. sê:rie d~ desmand-os na ad~ ç Entretanto. não <lbstante '0 tra!:l.1!ho
tTan..Q.O unq
r ,a
~lall:!.?trmdaçaMo désJ.eI mrnlstt'açi;?i.o do Banco do Crédito 113 "1.dmirâvel de um grande e"-tldi"!"tc ;uer"J.j'ó
etlnegue
..u~ a 0,
e;'l1or,,~ Amazônia. O ilustre Prcsicl:eme d') S'
que "'over:nou o Ama'~~n'1'<:; [,.Jb()
quo;;.
rasen 'ct
em m:e-s ...... Banco de Crédito da Amnzónia. é., O'Atmeidn t> as d~scobert"a's indu'.:, .u,"
Gua
extlnto
or, 'tUandOt
.dO.advogado
desprOVido
de
Ta_
o ln'C'j'O"A:
.xpJo,""cão
da. borraf'h.,'"
passagem ella
e p.:nDl
e nas a 'C'd
I a~ feição
' d
'b'
1>.'
u.a..
'"' .
,
.
.
. ...... 'té dI'»
ao fatos
l,nves e eXl 1: arg;1m.l!too., "romoveram a transformlclçao Ci.a p·ll....
ae,
O noc. . :.o
vvilll
e 1 erou, :mo,
apontar
que pudesSêm lDvahda:r -t-'
. ,
"
ent·" que se mandassa tl'anS"re"1
' ' d' '..
'
l'J.gem econômlca regwnJl. Ate a m._
, 'I e D'"
r.....
aquc es t que eu
XV'rI
cr'
,em at.·• 'da.
ver aque
lar.:>, 00 ·0 ....
~ua- t'
. aqUi .In ':glt·ara,
.... lllves." tude (lo ,:'I"U'O
t;w •
..
":'
'"
,..
'.. d'! - d ·lU con ra mIm e, ..onsequen~emenl'(" !l dro!t'a. do sertão O' antI. a p:a""1\'n,
portJ, paAI. U1al~_
1 us~o. P. cont.ra r.quêles que me apoiaram, em'
"'".
'.,.
.,-,.' "_
nCl§:a "~lp~~a ne.5te Te.crroorlo, entrevistas ooncedichs e n~ma p:o-pa_ (} ~reu, a~em ~e p.odut?S de, ao..... e~H ..
o q"\.~e fora leito.
!t'anda. Que, por certo, é. custeada pe- t-ma: Que dontmavall1 a11 a fe:t;.1o e. . o
JI.s&!rn sendo, o nosso Comité tas coIres do panco de Crédito da nÕlnlca.
_
'.
coe.n." ôiHzado e eternamente cgr~ Amazônia'
.
Já; em 182<>, cntret.x,to. o Bras!. co ..
.,
.
meçava a cxpcrtar borracha, E desdecido, ren4e suas homenagens a N:uT!1a dessas entre-vlstllS, di.s.se o ctam pelo Amazonas, rumo aO ffif'l'V, E.x~~ pelo. seu elevado. LttstQ de e-çentual detentor d:.l Presidên..:ia dO/:: ad (),:; de Europa,. as prime-h'as tnnta.
ka-silidade, pa.triotis::no e com_ BCA, re!el'indo-se ~ um teto q\li.'! pre-- ';.co"tJ.eladas do produto.
preensão. dando seu valioso e tendia })3ra o redesconto:
. _
decicl:do apoio n nos;~t!. p t e t e n s ã o , .
A cOlonlzaçac, qu.~ C'omeçcra e se
quando d~ leitUl'a do Ma~tiesto
"ContlllUG, . insistindo, ,~gl)!'a, ac:.en.:ar n .. Vale do Rio Negrc, em.
pelQ senador Jasê Kairala.
j~nto (fi ~MmlStro pey Ga~\",LtQ e cc:-~quGnc1a da explora-çoo. dos ~el'.n ...
e~~p~ro, nao o~stan~e. a, a!.i,.a~ deR_ ~a:S. p~s.sou c. rbslcca.r-se para {J Vala
~O nossO. Comitê precisa, nl::l
tru.doAra, e ma dos ,In,unl""vo !b ~o- So:lmõe.q: & seus aflu.:ntzs da t:1ar-hora presente, muito mais. ainda,
Amagom~., 9.~e $, S. libere, d~n_ 'T";.U d~~e:ta.
a
do' apoio d~cidj..l.t.. de. V. EX • vb..
tro ~o~, prOXlmOS dms, reI.:!!"Ido
Q::; !2Il"~:n:m03 cíclicos d.o N':):.-(:~:ste.
to
nãoSenado.
têrmos mais
nosso lidar
recurso .'
ôm 17 e 88, p~·1JI'i7'O:Cf!rc..n. uma :1, ... ,'"n ...
:nesse
Sejí.1,. oportanto
V.
Ex!) maIS um dos nossos lideres
~ açãO' destn!i~-ora e má dos ir.l_ :,h~ d~ r.orde,~i?os em ~u~ca d 01:1e dignos defensores no Congresso lmgos- da, Amazc.rua, a que Ee r.efer~ U . . 'lS. m:mos hcstls e ~~a;~\}eS ,C" ~·,da.
Na€lonal. lutando em prol da Sr. PreSIdente do .BCA~ nao e O'J:~'a . . . . ".1<; B!ll.:'L3.." na Repi:.o A.!n3Z~:l "
causa de li/Jertaçêo democrMica s-=.mlo a. constante .da vfgflia qUi'! um . Segundo da.::os esta'...::t:cO'3~ aD ?;'O"
deste Terri.tórb, id2ar maior do g"l'~ipo de llomens. Irtt~ressado.s verda- cJ'lma!'-se a. R:mública, já a P;-o':m __
S ... nador José Kai~'ala, vitimado derramente na cons-Gllda9ão Qa Al~~ "':." 11ntc.va cc:n pouco· mz.is de oi ..
por uma bala assassina.. Lute, tOma, vem exe~cendo sobre a atlvl-. ·~n~.a. mil h:lb:tantes; tp1.3 em 19:J(),
Sr. senador; se não tôr por nós dado ~e S. S' à f~r:I2te daquele C;"'- 0;11. co::,;;ec;u.Fncla. do rt.;:?n d3. bOl':"'ch~
Integrantes dêste Comité, que 5~_ tab~Iec.lmento de crE-m~o, ~ras nao.~ a p~(J.p.uls1() d~ sé~.s.. do. No:::~ste,
ja então em honra à memÓrIa fica a.penas ne?s~ qualiff"c~ao de ho_ ' l j.)O'Ju].::1:çêo- do Anuz.qnas &,Scen:'Hl a.
sauclosa do extinto Senador José ,~e~ tml.US e ~unlg0S d!i Amaz~~a )1(L7~3 113::litar.tes,
E:airala. que, pode-se dizer" tom- &mbuída a .mIm e a outI'?s p,u la_ Fssas Ievru! de nordestInos, ccman..
bou, c:lefend:mdo no)rerr..?n~e essa. rnentares, o ilustre Sr. PresIdente do 1""c.'(';:) po!' nordestiZlos t.1.mbém, dcs-causa, a qual, na extenroo de ~ B, C.A.
'cc::-.vam-se p-Ul'a. o Am'3:l"onas e, [obre..
nobreza de carMe:r, julgou-a J.us- Diz êle na ·mesm.a el'l.tre713ta., em ~udo, pare, n região q'!1e, hOje, comUta e digna. de d~fesa..
tópico adiante, alg:) em qUe se des_ "ui" o Estado do Acre. Eram home114
QU:.lndo já. se fazem ouvi:- os cobre não Só como lnim:lgo da Ama-I-l' luta0 9.mb;c~?<::os,. qua"<'e t~dQS 19no..
611':"0$ nataJillos. anunciando ao zônla e do Brasil mas .sobt'5tmlo C()mo (:·,:mt.e-s, mas· a.felto;;. ao tiu-l."O.lho árduo •
D.D, Senad.or da República.
1

Teu} a ,pàla-vra
Edrmmdo Levi..

O

nOO1ç ,!IeÜ<1UDr

ÉSs·:.:;

,-1

';no

le

O 'SR, YRESlDENTE:

:'lI

~~:d'JS ~n~tecn:~~ã~~ go~;r;~r.:

\

rep:octu:.!:-l~ para conhecimento da., veUl~ncl!l da~lIelaJ. t!"anst'~rlll.aç~ ~e
CU'5a
'Terntórlo -em E:;r,ado; nao terel du' " , , ~
lVida.s ~e,aduzir aos esforço.s.do cole_

Melo Bre.g'a, (7).

nacional e

de discursos qu~ foram pr!,n~m ..

de

II

t"s
v no Lecri"lati\'o
fr"J

A"'_I

:ferenc,a a..) Requt.J.Hn~nto ~ .. .::.::-JJ, Eu ~"Q RE7Pl"'A<>
O.) be!1~dor Ca.::..<iO Mu .er;
j ....
,~...
~,. B-51, d2 18 Õe IH-\l.l.ÇJ:, com lC: I -O SI:' EU1~:rO Rr:Z'·~~D.e:
7
fcrenc a M !::~uf"r'~"ento !lõ } '~l;~! (Sem revi...r.o do orador) _ Sennor I

Jefferson de Aguiar
A:l.r~o SCOl.r.lJruc.ll.
José Fel.C.ano

"A que atribuI V. Exa os ~ta .. ;
q'.l~ que lhe estariam sendo fe: ... I

x 1'n r a .
: .";" o.... i:>
qne se refere o expressivo tele~
t03 de p~eIen-:!;i f€l,c.ldad~, a.o par
gmma
solidariedade dos e... tu .. !\
de
um ~"Iatal plLn~ de g07.0, paz e
dantes de
amazonenstS"?
harmon:a, c-.:te'lS::vos nQ.S seus
d':gnos fJmib:.res.
I Sabemos perteitame~te como o Pre ... j
f',uldJmos r21'p~ito.s~m~nte a V, '~{~~~~C:°d:\~li~árJ:!fe~ ~~~o ~
F:~·;.,P~.~ ~,~_m!te Pro.-~ta.do e:','llponde o sr. I7esidente:
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.

~l

mundo a vinda do meninQ Jesus.
mais crASSO 19norante. nos ~ssuntO$ I
o Salvador c Redentor da Hu- dto, região. Pergunta o Jornalista:
1

~ t-" l...
d
e!1c.:\n, n~l,H.•O.:i pele S~na c:
! As comunic:::.çõ:::.s t.::e acubam de
Avises do Mdl.Zstro dtl Agricultura. ::-er Udas se~'Ro public-ad3S.
A Pre.S:dênc:a
d~'fe:!u,
hoje. 03 !:e- J
NJ G~,103i-o\P-Br, de 17 .de m:?rço, guintc"
rcqu:rün-zntru
de informações,
C';IU rcl:,>;é.~:;."" ao Req~let'lrnp.nro n') ,"Dl'<>:,en""(c.s ont,m nelo Sr. S!nf':'"lr
,
- 11 ~
ti
Jo '" e .'Útrã.o
~
"'"'"f>JZ .(,e llA.L... 0.0 ,::;::-n Jr ....,ena o.r
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n>'Q41. 1i:lg'do ao
:re .muc;
1
Mini;t\"ro da Fazeno!\ n"l 45, ~\111."i5()J.
C:o S:m1.0r hIil:.islio d;l ~'~:·jo aO Sr, ~4i~lióitro das Relações
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l·.ú ••• o e (;UI ~~ r,-tx·cas:
: .s~~:i~~;~~res il~sci":to"s.
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Sábado 21

(Seção 11)

DlARIO DO CONCRESSO NACIONAL

Entã.o

lnvestiam contra as matas, como pc- \
o explora.dor de seringal teve enêl'gicas, sejam quais fôrem 00 pro..
Cluenos exércitos a assenhorearem-se neces'5idade, porque foi assim que te tetor-es do l eventual dirigente do
da ReO'iiio Amazônica, plantando bi-' constituiram os seringais, de apro~ Banco de Crédito da Amazônia.
'='
•
d
.
f'
,vaqucs e tomando po.s,se efet1.Va da
priar-se e extensu~ are as, a .lm. de
1t de ta! sorte a conduta do atual
.Iterra em nome do Br~slà' PratIc::ram Ique uctesse expIel'a-Ias eCOpomlca· Preside.~.e, do Citado 13'3.I1CO que al2;Ul1S
,-J
p'l,tlr.rnent..ares, tendo socilítado cópia
':atos que, quando estu ,a. os com lSen- ! me11 e.
çã~ de ânimo, .sem _palxao e se~ :;~e= t PretendO, aqui, se Deus me ajud!\l', de uma inspeção que a SUMOC fé:;:,
seJo de denegrIr: hao de ser a,? e", .. n apre3entar um projeto, que possivCI- obtiveram como resposta, segundo o
,tM.os co~o .e~ulvalentes daqu,e'te.s !lu: mente modificará totalmente, rad!- oficio em mãos do n04re Senad'ol'
€I. ~o~sa hlstona. tanto louva, lS o e,
calmente, a paisagem' econômica e Oscar PaS!sQS, a alega.çfo que tais
açao dos banclerantes.
;ocial dos seringais. Explorei n:l inform:1ções.não podiam ser prestaForam êsses 'homens que, em busca Jportnnidade própria; mas o que das porque o sigUo ban:3ál'io proi~ia.
~.n. "ouro negr. . . ". pe::-mitiram . q.ue. a existe no ~eringal, em deccrrêncla
~v
v
d'
fl, conduta do -atual Presidente
fa'to de . ecologia
vegetal, ' é• que doSeB.C.A,
Anlazo'nj". o«e jncorporasse deflllltlva- esse J
tôsse clara, fôsse lidima,
·Illente à soberania
brasileira. Coman- a eco ogla
anIma,J a. ínterv.vencia
"av'm vel~adel'l'OS exérci,h s . Quando dos homens, impõe uma vida dura, não creio que o órgão competente do·
lU
<::'1.01
W
d d'
ti'
. I
Ministério da. Fazenda se eSCUSasse
Llm daqueles rio." O fa- uma ver a eu·a ,rama pelo ISO 3P enetravam
O
'
.
é antes d e t 11- a remet~r as informações solicitQdas,
"iam
por
dois
oU três anos, afQstan- ment
o.
.sél'lnguelro
o
. O] a d0, porque norma Jm ente, a.pelandõ para o vasto surrão do
~o-o>e assim
dos mais ebemental'es d o f' um d IS
lU
..."
,
,sigilo bancário, Em verdde, ,o .que o
'os
com
n
mundo
civilizado,
O
a
1m
e
que po,sSa t rabhaIh ar pl'eC1Sa
conta , v
chefe daqueleS grupos de cinqueilta, pe Io m en o3, d e t·
nnta
ectares rlp. Presidente do Banco de CredIto da
~e5senta OU setenta homens que pe~ terras, "p•.a.:a pOder Aex~rair borracha ~.o\rnazónia promove não é a política
net!·:Jl'am o Jmuá, o puniS e o Madei- em condlço~s e,COnOlll'cas de Ih2 do Sr. Presidente da República, mas.
ra, era um autêntico comandante de manter a. VIda, Ef>te f~~ isola o ho- a seu pessoal. Possivelmente, até uma
tropa. Ficou célebre o titulo de co-I 'nem. Alem das c,ondH:oes d~ t~'aba.- atitude d~ vingança· contra. os
l·onel rtribu:ôo a muitos dêles. E'am. lhO, a pouca d~n:;;!dnde POPlhaclona1, homens do Acre que se negarem a
:na verdadp. co:·o.lléjs, comanrlé'lndo um ,~ue atua.L'llent~ no Ama,zonas npre. elege-1o, na .vIeita recente, para o
·ent talve 7::.0 000 h b t t
Senado da Repúblic..'1. A ê.!:~es
b~talhão de ocupação. E tinham tUnl- :> ~,. a·..
z
,
~ ~ l.an es para hom.:ms, nos quais: êle prop.iciou
hém Que se jnvestil' na função de pa- ce.~ca ~ de _1.600.~OO .'qull?:n~tl·OS qUI)cire, juiZ, e"crivão, advogado, del:gado \j~a~d03, ale.\.ll des~a ll1JPo~ ç.ao da con~ inúmeras faciIidad€~, créditos largos,
e pol!cial. porque, no Vnle~ do JUl'Llll,' ~lçao d~ Vida do .~er:nguel1·o, a pOll- elog.'os os mais rasgados, êle, agora,
por exemplo, a cabeça ·de com3rca ate ,a densidade pOpul~clon:\1 promCve o pretende impor .u pecha de explol'a() c01I!ê:;~ dé.ste ~éculo, era a ~jdade de ,:s~~&~eI1:to imperatlvo do homem, elo dores do trabalho es::ravo.
Tefé e flcava d1stante. Segu'am p310 ~e~m.,ue1ro.
Há um depoimento de Araújo
Jl1l'uá, iam. 2:05 confins ~o p~~us. ~e:~
Até bem pouco tempo, por exemplo, Vma, o qual estudou meticulosamC'ncorl'end!J cerCa de 3 mIl q~llometló-, o Amazonas, cem tão vasta extensão, Regifio, afirmando que o seringueiro
-e quanao um fato dl?SfI;gradavel se v~- contava (l})enas cem vinte e oito mu- é um home livre, Não concordo com
Tificava, não era posslVe) recorrer aS niCipios. Atualmente, o Governador Araújo 'Lima, O sCl'inguejro ê um
auteridad2s próprias, por i~.so, que. aS- que lá está, que pretende fazer com. prisioneiro da, floresta e todos que lá
sumiam a l'cs,pomabilidade de aC!en- que o Gov-êrno esteja mais perto do estão, eej.;l na condição de mero
trar-se a mata comandando comp~- homem qUe trabalha, vem l'etalhan- el::tl'a~or primário, seja. na condição
~hGírC3, .- quase _t.OdO.S de s~~ fanll- do o Es~ado como pode,. Segundo a. de patrão, dono de seringal, são
11a, -:- t',nh3lU. ?ao 50 ~e 0..=0.,1' como último:\., tnformaçãD que recebi, o e!Scn.wo~, da mesma manei:-e., não
autond3.Úê pollcmL mas tambem como Amazon-:'l.S conta. 30'01'a com trezen. uns dos outros. mas do sistema que
j~~z.
.
'\' t~3 e qua\r~ ~unl:::ipíO;,: ~o enta.:'lto. ainda impera n,:\, Amazônia,· que é
::\ão ~.Quber:1m int.erpretar a conquis- 3ao ,munl~lpIOS con:utUldtls amdaí primitivo, poi.') o homem aprendeu do
ta. 3.ll18.Zô~lica os que apont3.m ês..<:eS !1ommn~n:'::'nt~ porQue na verd'lde o índio.
ho!uElls cQmo crilnino.:os vulgares e J que eXIste sao apenas as sedes
Não ê à toa que a pulavra carulho,
pervei'Sf.lS, que se divertiam em matar j d~a~leles vinte e oito municipios pri- Como inicialmente foi conhecida a
03 <"eus semelhantes. Mas, quem es~-· !l1ltl'vos.
. ; '.
ltol'!'acha, quer dizer lágrima.<; de
l
tl}-da a ~i~tõl'la I.:' os fatos da Ama~ô .. 1 Por conseguinte, Ufil homem nos árvore, porque, na l'ealidac~e,.o homem
ma, Vel:s:ca que e~.~~as penetrJ.çoes lserin~ais. _ co.mo em qualquer outra que habita os seringais não chora
eram f~1tas..quase exclusivamente em atividade dentro do Amazõnia. __ pelOS seus próprio$ olhos, mas atra.vés
~rllp~3 frmilIares, .e~t,::tbelecend~-se no . fica totalmente isolado, É o. tiránia qual êle tit:a o sustento.
lllteno!' Ull1~ eSpeCle de l?atnarc~dO d'.lc;· distâncias, a que já se referiu
Ao invés de estarmos invectivando,
q~~e, por mUltos anos. d0l111nOU are· , t.alvez o mais prOfundo dos estudiosos insultando e descambando ?ara o
gw.O.
.
das coisas da' Amazônia. o grande terreno das palavras ôcas, o que o
Não havia, naquela é:;J'oca. como nã:t Araújo Lima..
Sr preSidente do Baneo de CrMito
preCisava dizer era o
h.á h?!e, o trab'3.Ih~ ~scravo 1;0.'>, s.e- Não há.; portanto, fl. exploração do sda.' Amazõnía.
lan para htunanizar o tro.balh.Q..
nngaI:>: o que havla, ,como ha ho~e, tl'abalho-escraYD na Amazônia. Um eu p "o is
l
é um trab.lho e.scravlza:t:,te, cO~lp.e- hom;m como êf5te, que dirlge um nos Setlllga .
tamente fora das condíçoes. eXIgidas ôl'O'ão que tem por finalidade conse
Então, diz êle que além de portapal'~D h~m2m normal trabalhnl', ~prop guir e. elevação dos niveis de '\lida vozes ou serviçais de explOPadotes do
1
duzlr e.7 Vt;r a custa d? seu esforl1o,. da popula.çâo amazônica e Ajudar a traba.1ho escravo, aquêles que criti...
Mas nmguem se lembra, de apontaI intensifioo.r aS" correntes migrato"ias cam a su~ administração estariam
~~ trabalhad?res das l!lInas de~ CQl'- para aquela Região, vem de público querendo obsta.r G. renovaçã.o das
'ao do RhU,I,_ c:Io Japao, da i.figh- dizer que ·se explora o trabalho es- ~xp]oraçées agrícolas que êle pret.ende
tel'~a e da Slbel'la co~o ~.scravo_s; en- cravo nos seringais, não ·apenas fazer, através das coopel'atLvas que
trevant~/elT!. um b.raslleho e dl.z que, prest.a um desserviço ao Brasil, como 'rem instalando ali, Em verdade, o
llO Bra . .J, se_ pratIca. o o:aball1.o €S- aponta, perante o mundo cobiças da Presidente do Banco d.e Crédito da
cravo, a~u~açao tambem feIta por um Amazônia, um verdadeira crime âmazônia.. revela profunda ignOrância
est~angelro! o prOfessor qontrera~ ,do contra. a Humanidade. ASSim, t'3.1vez do que já ocorreu ~aquela Região.Ch.lle, a,pOlado p.ela _uniao ~ovi.etlca aguce mais os desejOS das chamadas
peJante a Organlzaç~o Int.ernaclona.l potências supercivilizadas sôbre aquêConforme disse, no início da minha
do ~rabalho. O Br~IlJ pelo t:abaIho te mundo que _ êle afirma _ ainda. oração, tivemos,· o ciclo não só da
metlculoso ~e um homem dIgnO, o mantém- trab.a1ho escravo. E mais, droga do sertão, como da agricultura,
:pr?fes.';~r Lmz Augusto do Rego }vlon~ impede que as corre.ntes. migratórias l3obretudo na Amazô~ia dos tEmpos
relTo, fez um estudo, das, condiçoes do do pais, as Quais se deslooom quase de :'"~ôb() D'Almada, No comêço do
trabalhador dos serI?ga,lS e. mostrou sempre paro. o Sul _ São Paulo, Rio lmpérjo, prodUZimos- e exportAmos
o que l~e, verdade a11 ocorre, no en- de Janeiro, Brasília e outros pontos, a!godoo. café. arroz, ta.baco e outras
tanto, ~1.vlOU-:lOS da pecha de que, em onde vão constituir foavelas e cria..r inúmeras' conquiStas do trabalho
pleno secul0 XX. mantemos o tr.aba- problemas socia.is, CDmo estamos agrícola. Se éle conhecesse um p011CO
lho e.scr~vo.
3.ssistindo em Brasília _ dirijam-se da economia, se ao menOs tive.!ise lído
O
é um "grande " trato de para a. Amazônia, pois, deslocam-se uma vez Oliveira Martins, no·tr GeU
" sel"'l1O"al
~".
.
teeu a, nao, ~olque o ... ermgal.sta t~nn3. para cá; impede que II Amazônh se "Regime de Riquezas", encon ana
~a, antbIÇ1l.0 desmedlda do latlf~n- povoe e se integre câda vez m~J:s no resposta à sua pretensão. veria.,
dIárIO ~om~. Em verdade, o SeHl1· con·unto da comunida-d brasileira. então, por que, numa 'Região como
gal na.bvo .nao Pode Ser explorado de
J
e
aquela., onde há apenas um quG.l'to de
outra maneira, a não ser ~m grandes
SI', presidente, não tenho a ve1eida· habitantes pare. cada quilômetro.
áreas: um hectare de terra de sel'~n- de de pretender Ql'rancar, da dire.ção quadrado, qualquer iniciativa, pelo
gal, no Acre, por exemplO, onde a hé- do B·3.llCo de Crédito da Am'3.zÔnia, menos de caráter Jmediati.sta, no
vea. é mais abundante, quando con- um homem que tem sôbre a cabeça. setor agrícola tende a hacassar, como
iém doze seringueiras, é porque o se~ a mão l>rotetora d~ fortes politicOS.. têm frocassado, inoluslve, as colônias
!ingal é dos melhores: na verdade, Mtúto Ilo contrário, d'esejo que êle agrfcoll,tS que o prôprio Ministério do.
raramente o seringal apresenta. na permaneça, porque aS seus erros são Agrlc41tum fundc)U. .
heterogeneidade de sua floresta, nú- tais que, dentro de algum tempo, o
Oliveira. Martins, na. sua obTa
mero superior a .sete, por hectare de Govêrno da Renúbl!ca se verá na "O regime das Rlque'l.as". faz uma
8ua superfície.
.
cOl}1!PBtnçte de' tomar provli3.~nci~ ..,Jii.5Sertação que nos dá. ídéia tie q~~

t

I

I

r

p

A

t
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t:nha sua. mente voUiJ.da para«
região amazônica. Diz- êle ü seguinte:
"Dir--se-ia., poiS, que o

d;;sen~

volver dos elementos crema!isti~
co", da civi~izaç:.o serã, tanlo mais
fácil quánto maior fÓI' a fertili.
dade intrínseca de llt:ttureza.
E não é assiin; porque para ha\'er
riqueza. isto é, sat!sfação de de~
sejas, é nocessário qUe tais de sejos, denunciando-se. incHem (lO
trobaJho; e onde a natureza é
ubénimn.u o home.lU, por vi. de
re~n'a embriagada pelo clima, não
~
sente
a espora da necessidade,
t·
t d
di
man em-se num eS.,a o para siaco, não entra ness<1" Ct.trreil'a.
ve,·tigino~ de ambiçõe..'i eUJ'o Prlmeiro passo determina 05 sucessl ...
vos. Não é pois nas re!!:iões
~
fe:undas, no seio da vegetaçã{)
luxuriante, (li onde os frut05
fazem veJ"gfll' as ánol'es e a folh9.gem defende da chuva e do
sol, que a ·riqueza se forma; tão
pouco amadurecem aí as sociedades".

Por certo Oliveira M'lrtins tinge
um Tanto de negro aS sua.,> lInha.s.
1fa3 o que é prcckO, .:':obretudo na
na :\mazôn a. é "I111e haja o ndensamento das suas' populações, acompnnhada dos cuidados de saúde pübli·
ca, Ali, não há condicões de saudJ
insuperávelli; o que há, em verdade,
é c completo aba.ndono, o completo
desea~o por tudo que diz l'e3peito aos
problp:ffioJ.s l'egiOl'iais, cOmo se estivés5emos numa posição de esperar Que
a H}~tõl'ia determina.s!.i eo mOmento
exaro em Que deve:ríamos llQ.:suit'
l'ealmente a Amazônia.
•
Sr. presidente, não defendo, e até
combato, o sistema estrutural dos tel'ingaLs, Creío que ainda perSiste pOr-o
que 11io se fêz nade. de pCsit:vo. cOnereto.· obj('tivantlo dome.::t car os lSel.·ingai:, a,inda hoje nativos. Mas ná:J
podemos estrangular a vida nos :sel"ingais, não só porque lá estão l11ilhare.:; de innãos no.tsos,. quase ,e
tran;;fonnando em vegetai!;, que prec1sam d'3. mão i"orte· dQ Govêrno. nO
sent.do de lhes dar ~ ajuda, o inc.€nUva, o· amparo e a orientação para.
q~le trabalhem Como verdadeiros sêres
humanos. ~Também não podemoi'l diS~
p~n.sal',. ~n8.o .p~d~mo~o' ,estrangUl~r
vlda no:> sel'ln~aJ.s p lque o. ~roplJ()
Presidente do Banco de CJ'edtto da
po;mazônia, em relatório de 1962, apresent.a o dejicit tremendo da prodp.çã3
da borracha brasileira em relação à
demanda das nossas indústria.is; e aprópria I'Coperoo" já apOnta qu~,
mesmo c~m tôda a sua capacidade da
trabalho, J;1ão terá c~ndições de suprlr
tt-do o mercàdo nRmCl'lal.
De sort.e que, não s6 pOr um !mpe ...
l'ativo de defesa· nac:onal, por uma
determiooção das contingências do
amparo que devemcs a.os noSsos irmãos, devemos voltal' as nossas vistas
para o llomem que moureja nos se.
l"ingais c-omo, também, mesmo quo
venhamos a. prOduzir bCrracha sinté.
tica sufictente pa.ra atender aOS reclamps da nOssa indústtia, mesmo
gue tal ocorra, alnda aESim devemos·
amparar e ajudar aquela gente, 00
sentido de Que ta. Amazôn:a continue'
pertencendo no- Brasil. Mas 'não ,setá
pOSsível produzir sintét:co em quantidade suficiente para atender a'os nossos reclamos. As próprias grandes na ..
ções, que pretenderam resolver seUS
problemas co mos sIntéticos .de suas
fábricas, estãO, agora, vOltando suas
vistas para as refliões. detentoras de
matérias-primas. (Até bem pouco
tempO, recorr:am 00 paises super-industria,lizados às suas colônias na.
Africa e, em parte, na América do
Sul. Com o grito de liberdade que
ecoou no continente negro, essas
grandes nações estão bu.scando, em
outl'a.~ regiões, as matérias~prima.$ do
qlJ.e I).~ç~ta~,.
....... .

.,a.
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o ,ilustre. profe.::s.or A,rthur cell~'~, Jâ não tenhO ligações com serjngais.
afastamento ao Congresso aesta elt\ responsávC3is são ou não os mais
Jl'erl'elra Re1s, em / um llvro que Ja Sou filho de Um homem - e disso Capital. Mas. a·pe.sar· do tumulto da indico.do.s. ES:;a critica ê intelrameucitei aq-Ili, diz, textualmente, aqUilo) muito me homo - que explorou e poUtica brasileira, da agitação que se te impessoal,.é a.. de um observadclr
çue todos
nós sentimos e que, por desbl'avou um dos rios da Amazônia ' e.st,;,
n,,'s,'
e' U
ev:donte
'f'
'
'"' ver,'f,'cando no J
"""
. ..
so'h re o que aqui se Vel'llea.
ce rt 0, ha de pl'cvocar a meditação dO" na conquista para o Brasil .. E por que ainda não ocorrell1 circunstàucias
brapileiros que querem qUe o.sta Pá- isso mesmo, porque desejo honrar a indicativas da c~racterização daqueles
Perc\}rre-se e5ta cidade e d',f\cU·
tl'ia ascenda para o caminho da 11- mem,ória daqueles que perdet'am a (at(ls Qllf! pooe!";:m justifica.r a ;:'"1'. mente Ee encont,r-a. um{\. O\}l'a })ub\ic~
berdacte, Independente e realmente vida e a mocldr.de no imoérvio da dida. prevista 110 nt.!~imento Não h( em andamento .. CorWm-ze us .<,U~,'i
lJrOp~cian~o aos seus filhOs ~Vndiç()?S r.loresta, Amazôl1ica, é que t1ão posso poi~, po!'que considerar sêrjamente Superquadl:üS, as suas Quadras e 2'"
de vlda dlgna. e honesta, DIZ o pro- jconcordar em qUe um hOli1em. que neste instante, o problenia d~ trans-' sua.s Avellldas e raramen~e te en.!esSOr Arthur Reis:
esta à testa de um órgão de tão ferência da Cap:fal, Nem é razoável contra. um~: turma de .$el'vldores .em
gmnde importância para a Região, que as dificUldades que e estã t.raboJho, ~ mml.ma, I"l."l.e<:n~a a V!.g,l"O problema de. prtdução de baqueje para o mundo, que o al'o3sil verificando possam levar os c~menta.O jâl1cia tiestmada. a garantu' a ·segu ..
materja prima ainda ~tO at..ngl'l man"ém toobaIho escravO, '0 Que ristas e a op:niãó':l pública a lau('ar rança dos UlOra?Ol'es. ~.s superqlina faSe final. Sua soluçãO ainda escravize ê o sistema de trabalho nos sõbre o congres....D a r~.Ponsfl,bi1ià-e..2e oras" com ~ ex:!eçao da 0.0 Banco do
não foi COberta pela Pl'Odw.;ão do:,. serin<)'a1S.
da crise por que passa Bl'asilia ..ANui BrasIl. estao de modo geral ab3: l1do '"
snlét;cos. Quando ceTtos cien"'o
\,nesta Casa já se tem· acentuado
'i
......
" {\ a~. Aban"onada"
~ .....
'-'
. .õ, n o sou
_~ ConjuntO
,
·
O ;3 po deres públicos até hoje não
tas. ou amadores de c,'cn tis ta,n,.
e'
n o. ~ . . mtínutell"ao
dos
dlfe
'
d
mua'ar
a
varias
vêzes
que
ainda
qUe
ncm
todos
x"er
,
'J!
......
pretendem que o sintético leva:'tl, se t mn preocupa o c~
os p,arlamentares residam nesta Ca
rentes edJfIc.Qs qt C as t'ompoem. oe
à setlUltuI'a. a mat-éria prima n~- pai.::Qgem d.aquela Regmo: mas se
't l '
a. Prefeitura não cumpre a sUa pane
turaI, evidentemente estão afir- Deu.<; me permitir -:'lprcsentarei. dentro P\ a•. o ~nr~sso nela fUJ?-~cona ple- cOls.boHmdo com €'ticác'a pfll'U comma.ndo uma inverdade Ou se r.ella. em breve. um projeto que, se tluns .. /npanctl-entJo·d.a ..... C?1ll0 se vel'lnca cOip o pleta'r a ul'bUnizoç'io da c'dade se
,.
do em L"
f [Ua
" a t ran.s f
'
c er li lcl .... rl{) .
caram ao serviçQ de in~c ativas f'.~dna.
.d"
orm~~ a NOVACAP, que por Lei devenJ,
suspclt.ab,
çao socio-econonllca. Ê a formulaç,ao
Ent verdade, e à lnat'gem de dar coopera cá o adequada, ntto o faz,
se quiserem a palavra final dI; da, propriedad~ 1'l1l'9} TI_a A?l,azõllloJ., 'tq::UIQUel' ,.a~·ibuiÇào a~ cürát:!l" pol~~ não e diver~o a comp\Jl'tG..men.t~ dos
Cl'ntestaçllo, é só consultal' as e.=;- I}otque na real1dade la nao ha fórmu- L' '. () 2.)óêI" Exe~ulin:- e qt;C na0 Institutos propnetãno5 dos ed~flcloB.
la de proprIeda.de rural, O que existe vem dando a BraSíli~ o cuidado de
'
,
tatlsticas que se llublicom anual- é o.. Te_sultante, .da penet.ra9áo, das que ela precisa pnl'a completar-se e
Viv 7lll.oS, em e~ífíc~~.3 quas~ .q~e
menr.e, pelos órgãos 'Interna.cio- cond19o~6 eCOloglcas da hevea, que integ"rnr-sc cOmG nova Cup:tal do ,abana~)l1ao~.s por lllte.lo, :e e"CQ::._íl
naiS. Nesses dados temus C l!."cW- constItUI o fulcro, ou a nleto. das Paí..<;, Nôo só os titulares mais nuan.j o asselO, de1.H~~ente ou quase nenhuma.
recImento def:nitivo - a. pl'od'l·'
t'd
t
'i
f'
1
()
m
ande parte dps
çâo de matérias prima", como re- lllves I as nas ma 0,'5.
~ic:JdGS (la. administ,ração se Uf'.lsta!ll
a. l~;:a lza,?u ,e
gr<
d" " ':.
"
D f
'[
•
d
D' t
do wn°'flme~lt·e da CunHaI. como estao supe, quadl <'S, O esl<:>do dos e l(tC1W
sullante do saque à natureza ou
a, repr;o, qual} o o
re ar
co".
. t
"1 1d
o a"pecto de "asaS
efeito do investimento de capital'> Banco de Crédito da Alll'J.zônia p'rrr. .1O-;erlOlJ os !lleios para qU G aqui Val on {lt o
~
.... ,
e de. técnIcas mais amadurecidas. arremete ccn'ra. nürn, contra outrO!5 .:'0 .s,itue m ~qpel~s entJdad~~ 0'1(: ~tq.ltj velhas.
"mais ad'antadas, mais ericientt~s, parlamenta,res, ou cont.ra outrOS ci~ E.la deveriam estat em p.eno funclo- Se se quebra un~[\ peça, n,io é .S~ljJ.:;.
nas regiões tropIcais. continua a dadãõs. que apontam os seus erros, nal1wdo,
.
t,tuidu, E mais de um cl03 ed!llc dS.
prcce~sar-se em ritmo que nfto dizendo apenas que EOmos inillÚgos
M6s, êste a.':ip§cto do problema, que
portJ. central. Ilàc _ ~em tec~aÚIW;l.
diminui. antes se avoluma, cl'e"'ce, da. Amazônia, OlI que -aghnos como convem ser sempre repetido, já nua Nu em que resldo a:":'lll1 DeOl,le, E~ll
aumenta senslvellnente.
Vamo.:; port{l-vozes dos exp!orador~.? do t.r~.. precisa ser -analiSado em pDnnenQ- outyos, se u-?1 atrab:II~Lo o~ ,ml.~::
t\ um exemplo _ afírmou-se que balho escravo n{iQltel~ .regmo, O. Dl.. re.s; é a.,;::unlo do conhecimento geral educado qUE'i.)l'a a pm·."a. dl;! elevad/~~,'
a borracha natural estav.a COll- retnr do Banco de credolto da Arnazõ~. 1da populac5.o
não indeniza c p,'eJulZO, e a pOll<\
denada ao de29parecfmento com!! nia. desconhece totalmente a hiStõria-1
.
..•.
.
:::ontinua, por l0l1203 meses, quebl <1atív'dade econômica, uma vez da. Amazônia e, mais do que isso,
,AlI1: du outro ~\.a" o 51', f5enadtll' da,..
_
que, no:-; Estados Unidos, na Etl- pratica um crime contro: a AmlJ.'Z.ônia, A!OySlO de Cuxvuho e eu twemc. s
~,~,.
- <.;~
\TI'TudO
J
rcpa o 'sintético, já pre.visto em e con.tra. o Bt'asll envolvendo alnda oportunidade de ouvir Críticas justas
Em var,o~ e~ flelO.::. ~n~~ tIS 'd • ri. '\
1865 POr um cientista alemão que o pl'óptio nome dd Senhor Pre.sident~ e contundente.c.;, ,num,a reliniB:o, do l:ea, que S~llJt::tltllem a~ a2H>~1'~" Ol:~
visitara a Amazônia e se alaml?. da República dizendo que estari~ Rotary Clube, a aHtud-a fugldla e entl~da pl pc.paI cu o h3 ~ c ê
ra cOm c sistema rotineiro. agrc. pondo em pr'ática a, orientacão d"l.. ,omh;s'3, do Poder Executivo quanto à /respl. ndent~ n c::td~ ~ndtr d
,:~ t ~
sivo, destrutivo, porque a extra- política humana. do Chefe
Go~ ::Ofllplcm.entaçã o da nova CapitaL lima .~e.E.50~ I'~spom::t~e~, o~ n~. ~~;
çlio de latex era realizada pel(),~ vêrno (Muito bem" muito bem).
Sobretudo q\.tanto à transferência e tos. ill~ilLal t o" d edlftCI~l. P~.d;det m
lSerinQlleirOS, estava superando'
,
pel'm:méncJa dos serviços admülistra. cOnheClmen o eSsa c ,an11
.
Quantitativa e Qualltativarnente
O SR. PJUJ:SIDENTE:
lt.i~OS que a. qui já deveriam eUCOll·
Já. há nlOl'ado:'€j que e"tão fazendO
aquela" de sorte que, num futurt{
Tem a palavra O Senhor Senador t.rar-.se,
D asseie e pintmB, até em parte.\: eK.muito próxtmo, as gOmas natu- Josaopha.t Marinho.
"
Como quer que seja, Sr. Pl'e.3iden- t,ernas dos. apartamento.:; q,~~ ocu~a!1~
Tais fôs..o;eJU as da flD:t'esta anla.O Elt. JOSAPHAT MARINHO:
I te, a OJpital foi tra[1.<,fel'ida e nela pan\ dar um pouco mde hu'oe",neeS!~<omd
zt')nica, fõssem as das plantal;Õf!!
se cria.ram órgãos :ncllmbidos de sua respetto -ao loca.l c
q
<.<....
Crientais, não teriam 'mais' exis(Não fOi revisto pelo orador)
tência no P31't1cular da atiVidade Sr, Presidente. em aparte. nuUlil das administração. Mas o que ~e está Moa..'; enquanto is.3o,·o Diario. OfiCIal
]ucrat'va Ou mesmo da f"lmples sessões desta semana, a discurso de verifícando - é preciSO que se diga da República ainda outre da, pubJ:'d d
bll
I
.
I
t·
t'
- é que homens do Poder Executivo· cava o. DeCt'eto nc 53,331. de 19ü3. pea t iVI a e que mo tZlllSse energ as um dos Ilustres co egcs, lVe opor ,um· e. outros do 'Legislativo, não Se têm Lo qtlal
Pre.:;idente da RepúbI:c:tJ..
hum.anas, Ora, o que estantns ve- dade 'de acentua.r que desejava fazer
l'íficando é que, no OrIente, as e.1gumas apreciações sôbl'e o que se dISposto a residir em Brasília porque aprovou a relação nominal dos eUlPlanta~ões' continuam a il\ZeT ..se. vem che.mando o "Eenõmeno" ou não estão sendo criadas, cr,mo já pregadO..:; da Companhia Urban.z~dl.
re'.staurando~se velhas culturas "a crise de Brasilia,t. Disse, porém, dev€'riam estar, {lS condições adequa· ta da Noya capital.
-\
decadentes, reanImando .. se vastas que preferi situar-me no plano doo da.s ao bom fUllr:ionament o ' da Ca~
Aqui está o Diário Oíü;ial. São de::;
ãl'eã,~ tl'adicionahnente lIgadas fatos, lí:: que entendo que na análise pita I.
:tvulscs lute 1'OS, 3r5. Senltdore', ('Om
àquela economia, o que importa das dificuldades por que passa BraResidente aqui. que sou, de~dc que . . fi. reJacH.o dos que fOfsrn, cfieiaim{'nem concluir, imediatlstlcamentu silia não estão em jôgo prbpriamente a.ssun11 o mandato, não f-alo em CflU$G ,.e, adm:tido:; cemo .<.iervid::m~.s 63qltli! ninguém acredita em Que o princípios; o que está, e deve estar em própria, mas, por 1$.50 mesmo faJo .'JOVAC.4.P.
Sintético superará aQuêle R'ênero foco é a administração de Brasília, com jsencão.:: sobretudo como ob.sel'Tive o 'cuidado de Inflndar cúnrarconlPl'c·áve1. Os investimentos de no conjunto dos órgãos por. ela res- vador diário das coisas da. cidade.
lhes os nornes c o t.Dta~ ::,t ma lO Ui9
capitais cOntinua.ndo e. operar·se ponsáveis. Começo por dec1ara1' t.ru~,
Quem quer qm. - aqui chegue pode servict{Jres.
re!:!.utarnv·nt ,esígnit'icam qUe êS5e como Senador, não entendo sequer Q
impressionar~se
efetivamente se
Onde e~tãD, p.cH·ém, êsses se,"v'docanital não ~e 31'receIa da comoe- discussão que se está travando quanto impression9:
_ nos primeiros Ihomen. res? Onde trabalham? Ql'e ,;:erv:qo.5
f,(cão àr~ sintétIcos, As neceS8i. e. uma possível transferêúcia da Catos,
com
a
belez-a
arQui.tetôulca
da
prestam à nOva Capital? Mas q~,e
dades do!'> mercados de consumt) pital para outro ponto do pais.
cidade, admira a grandiosidade com serv Ços, dig{l, visiveis, à populaçil o,
nfío nco0mMnham o ritmo da pro~
Por
decisão
soberana
do
CongresSO
foi
projetada,
há
de
reconhecer
que
úteis a ela, capazes de (:ll1COrrer para
dudo indl1stl'ia1. A vinganc~ do"l
dos pOvr<: Ou epel'derem o Orip.n~ a capital se transferiU para o Planal... mesmo que há, pormenores na caroc- a melhoria do funcionamentQ da cito
Central;
o
que
aO
Congresso
da
Capi..\1
Que
representrut':,
terizeção
te,e <'t)n,pC"al'Rm a llerder a Afddade? Onde estão ésses servidaret?
ea, niín Dnnel'R, ser um sucesso na cumpre é fazer l'espeit9da {l sua de- DO!." a.ssim dizer, singulul'idades urba...
o ajardinamento das superGundrQ$
cisão,
dando,
na·
medicJa
que
lhe
ní.$ticas
no
Mundo,
Mas,
essas
base do síntético".
couber, o seu esfôrço e a. sua com- pecuuari,dades interessam apenas e.. não se concluiu; e o que de seis etn
seis meses se faz no início da,:;- chu·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, preensão, para que se integrem os quem chega para visitar a cIda,de.
quando aponto erros nQ administra .. órgãos e os serviços que devem ga .. Aos Que aqui residem, essas peculiarI- v8.,s é o que há de mais prlUlário e
el-ementar! Sóbl'e uma gra.ma arrasa" .....
ção do Banco de Cl~d1to da A1nazô~ rantir O' pleno funcionamento da dades se tornam rotin.a. e perdem, da,
pele sol. de maio a outubrO, lan'"
conseqüentemente, S"'.la importância.
nia, n§o tt'!"nho llontoo de vista pessoal nova Capital.
ça.se, sem nenhllm. . . tr~ba]ho de !.~ ...
Sou justo - aliás - proclam-ando
contra o eventual detentor dessoS
o
que
a nós qUe aqui residimos vOlvimento da tefra. um adubo que,
PreSidência. O qúe me interessa é que que neste Senado não há movimento interessa é que se completem OS serêle, por capricho ou lJor meras pela transferência. de Erasmo.. Ainda viços qU-e asseguram a comodidade de em regra, leVf'", dias e mais dias nun:1.
questões t>essoais, ou pontos de vista. não senti nenhum sinal de que par- seus habitantes, a ·segurança de seus monUcuIQ< Um dia, aparecem algunS
pessoais, não leve maIor sofrimento cela, ponderável da. casa pense nesta moradores, a tl:anqüilidade de ho~ trabalh.adores', que se vê, de ·logo, 1nàquelas - populações que Jazem aban- transferência., ou se esforce. por mens, mulheres e crianças. Mas 155(\ teh1:dl'lente destituidos de conhec!donadas l1a. AmazônIa pelo Govêrno efetuá·la; situad06 como estamos na não se está. YeI'hicando l1a medid:1. . ri1~ntOS técnicas para () ,.prepare- d.o:>
Federal, a.tra.vés dos seus órgãos de nOVa Capital devemOs nos esforçar cOl're.spondente à grandeza de uma jardim de unIa. grande cidade, e es"
palhrll.ll o adubo sôbre a ten'a, endu"
da..úde públicQ e do Banco de Crédito pal'a. que ela álcance os objetivos para nora Capital.
l'ecida por seis me.ses de BoL
~ Ama.zônia que, a pretexto de mo- Que foi criada. Sá diante de fato
Veja-se o que OCOrre Cj}frt n admi~
aU:rear 9. paisQ,gem. sócio-econômicA, excepcional e gmve" da natureza
A primeira ChUV.;l que
SObrevem.
J p.r~tende, lIa momento, estOOl1&Ulflr a dàqt1e1~ que o RegilUento do O?~. nistr.ação geral da. cid~ê, Não ent·2'o como há -pouco ocorreu, o adubo de~
i"!.resso
prevê,
é
que
&t
pode
Q.dnut,lf
na
inda,g!tção
.sõbre~
sê
OS
homens
por
l~uÇã<) da ~otnJl, elástl....
8aparece de sôbre a &,rama e suja t
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('ntução f';€-gura, não ~ó pn~'ã efcH>Q.l ser Uma cidade retllmênte el\lJantado-l sentante do Prefeito na COlU $58.0 40' cebimento ele emrnda.~, de 'li~jl'd{) 'Olt)
de e:ll~el€'za.mentQ, como pOI' $[!nCidl.) ra em váric~ 8specto.';, tem razão Vus- : D:.sLl'ito l<;cd-eral".
10 dL-posto no arFigo 4.07, pard~riii0 11f,
€céJnonuco, para que o tr2b~üho sO ::a. E;;::celencia etn dlzer _ "hQJe é p:;-' O SR. JOSAPHAT MARINHO
dª LeI Interna.
_
fô.:;.:~. feito uma Ve2'., m~ lS'::O mio ~e no:,o mQrar em Bra:;;íl:i.a".
j~.11. nq dOJlllmO dos fatos. como es.
vcn1Jca.
1 0 8Ft JOS;,\PH!:T Mo\R N
Lam~, v. EX'l, enhe Oll!:,!'as indalYa .. 1
ORDEM.nO 01.\
~~ outro lodo, os pouC0.s. ,s:>rvlçQ': Estou cain v. Êia· • - I~ HO - çõ~", as autorlda.des adrnll'.:.<;tratn.;'a,s, I A matkr:a constante da Ordem :!Q
ré~'t:7a\"'GS, (],_'1.3~dQ as, chuvas ccn:'"-. O Senador AUi'éiio Viàna. 'pede fa- ~~ve fazer um.a reativa a .J.to grave [I t.lia de hOje. com exceção do i:-e!li '3t
ça~. llf'm s.ao comp~et.ado$, ne~
zer ·muito, desde que se di::pôe a 6er .SÔi)l"~ O que e ma.I?-,feslament.e êr.ro depende de ~·ct"aç::o.
{':llnt"'l"-c~. O~ mo::adores da t.,UPE'fw fiSc~L
! teCD.CO na canstruç._o de Brasília: a
ql;<>.dltt l:,;j .:cr ey.emplo - e ne!a eu! E como o Semi dor Aureilo V13na ê I captação de águas rU'lVla!" na c.dade
En] I elE.ç.lO ao Ite.m 6, qUe é ("j ~~..o\
estou _ hão de ter obse,\'a.o que um grande flscal, pe.'tlnaz, sereno, é dep oravel Qualq'ler chuva - núo cus,<;f'Q prchm no:, ha um requ~dm:.>n..
-<lurante la:~ú.5 rne.:es do ano pa."lsado, mai,:.; energico, vai to...!1ar conheclmen- precIsa ser temp-esat.cJe, lJcm de lon)!a to do SULar, ret.rando a matelJa l.e
após a plantação da gram9. (une.ona to de todos êsses mOLvQs. mUitos do duração - al·aga vánas p!l:~eq da pauta.
_
"am uns [ ":;'Jlchos d~~~H\lnente, e ate connecimento dêle e de outros rela- c.dade, .
1
Nestas condlçoes,. deIxamos de !inl'!)..
P()f_ ~ánas \rêzes, para mc!hal a· planw j tlVU.'l a ,errO$ ttcnicos na conStrução Não sei se V. Exa sAbe' n5.(. aI ~ elae,-: Ordem dn ~,:n ,d e_ hOJe por f.11ta.
ttl ..':Ol.O Pc.:.J.co deno's dCsap"3.1'eceu e's e II de Bra.sllJa cwos efeitos se l'eprOàtl- \-,
.
•
l""'...
~,
~a
somente
ruas alaaa . 0aruuensa ! de munclO para .otaçao.
~('n:lço e a~ora. são un"" sel'vldore.s e.'S. zem s:nualmente, sem as prov!dêncla,<; IE' que passam esgotos Por O~IXZ daS
Há a.lnda. oradores ltuicrito.'l.
puradlcos qUe molham a /;;1'8n1>1, üe corretIvas adeQuedas
O'aTQO'ens e
1
"\I ('~
á
f'
.
maJ1eira. a m9.lS imperfeIt"!l, a mai,';
O Sr. ~Aloy~io de Carvalho - Vos- fc.tQ'" em ' co~dl a -'o;> °d'"se~ : "~t r, o . 01
Oom n pal-avra o Senhor Senaoof
lY!.ccmpleta e a maIs ~neflcaz,
sa l!~xcelenc.3. p~rmi~e um Ilparte?
"ume d'água ço;: 6,,:: SJP11~a~ o \'0· l.Jeff~rson .de Aguiar. (Pausa).
,
_
O SR. JOSA?HAT MARINHO _ ~ I,
, "
.'
'" lJ, ,f'lTL ~ Olrent.e
1'!ao e::;t!l. pre.sente,
O Sr Joao Agnpzno Pelmüe PO!."l não.
...ü.,e p.La o lelt-o das g,~ra"ens, ,que
1eJU a g.alavra. o senhor SeU>idor
V, Ex'l unI :lpa-r'te-'1
I'
Q Sr, AlOYSio de Cal'utlllo _ M~ ircam complet~mente int.n'llS:i~,'e.s,.
Vivaldo Lh1].a,
• '"
".:::
l-'
1"
o !'iUêncio' do Sena<ior Aurélio Viana I . Anuailneste ISto ?~_ venflca na
..
,;rIVALDO r
~)j;". _ JO:'AvP.1JiJ ~IA~INP.O . - e~tá-me trazendo um szrande desen- P::POC;t das c~uvas c amd.a não se pre·
O :SR. ,
LUlA:
~.::.. C!,h --.:) qu .... _. '
? faz a adm!lllS~ cunto.
'".
.senc~ou traoalho cOi:rE't~vo de t,amaSenhor pl"e.;idente, desist.,J ia pa ...
1!'Y::l,? ,de ... :. ,llsa pcd~m. :;er de 3 ran-j O ,SR. JORAPHAT M -RINRO ._I-nh!~ anorma.:i~ade,
hwra,
.J
~e ut;:~d:h,e ~'1r.,~,; a ,amm,~1_:t!"a-ç3o lo~ Acredito o;le '"'v. Exa., nro deve ex. " O Sr, AUTéll-o Vi0:,1W
v. Exª me
c~~. : \ as .. - ~:,drtdes, ü fl Cap~~l pprfrnf'-l1tar êste dE'sencant.o.
".
.~errrllte um apal'tea
-rO S-:::', PJ!l-'~8lJ"EN'fE:
.$ ... de.'l.SelU a,o trabalho de ler o ... 1.<;.
Talvez por i':f>r P:'csidente do Co.' <? S~'L JOSAPlIAT r'ilArtINHO -Não há ma:s oradores Jmclitos,
c::,irso de, V. EXíl, com absol.uta. i~m;"lmi'São, o Senador Aurélio Viana, velfllPOLS nao.
.'
ça._o. ba'_huva que elas ~e G!spuse:,sE.'il1 preferindo oll'vil' para nâo narecer qae
O Sr> Aurelto Vianc.· _ pretend.o, e
Não mais hB;.vendo que tratar, ('n_
a ap_!'Oved.nr a mãc·dc~Qbra cx1st.entt já está adotando tambêm" a.utude~ de tendo merecido a confi~ulça de meus cel'ra::'el, n sessao,. deslgnando para ...
~ , pa~a n.emalmente, para que PJl- .crít:cll, .
'
.' p.ares, ser rea.h~el1t.e c()Jaboractor
e do dia aO a segumte
Q('."·,'..emos ter Um, panorama llltf.lra-1 O S
A
I"
f1scal, ma,s desejO conta.r com o ap-oio
ORDEM DO DIA
mente cLsYcl"w.
.
r.
ure 10 V,ana - Perml ~ - ao certo te-lo-e,I da pr~prja CQw
~.
I V, Ex~' um apa!'te? \As Sellttme.nto do Imiss:IQ do Distrit.o FêderaL PlOCUrQtfSe.s.são de 30 de março de i:iS4.
O _~R. LhJ __:::AI~IIAT ~,!t.. ü~~HO - orador) Eu qua.:'e que conheço Br~- ,me um dos asses;óres da. Pr<>féitura
I.Segunda-felra)
::-tr;a:t o q,~~, em boa parte, n-nlmen_ ,s~li~, palmo ~ P?]~?, . Sou visitad(/r pal'a .me <UrÍgÍ" wn apêlo de dIversas"
1
{
s
... el. U..')::;lIT_
12 ...S1duo da,:S utl;s, glan}a ,.., venho .~{). emiJa-,xadas que e~tão à espera de que
_
, .
O Sr. João Aqripino _ BrcsÍl' <:.1.> .mli~O pal t ... ~,t.n~n~e-n~e 11",S reUnIO'CS votemos um projeto de lei há bastanVo.ta-Ça~, em turno unJCO. dJ tlecriou sob uma espE'ff;..nça de piiliC: nos seus tun~lbn!-.tr ..os .. 1 T€nho entra te t~mpo nesta Casa., O aparte é no querlD1cn~,(} ~ 119~ 32, de 1964; pelo q'.L-Jl
jalllento e organização. I$e.ri a uma ·ci 1 d<> em ~nta. ... to por mn ...", de uma vez sentido de que as referid. as embai~ os. L.Senl1f'~e.,'j. Senadores Bezerr~ "Jfl.O.
dadc moctêlo, coru en.sinQ mo.{jêio, ul'. C?~ .allwr1dlJ.d~~ ~o .e~mo <::.
B:-a- xadas poss~m imediatamente iniciar Ar,,,u:r V•.lgll~•.e _Barros Oar,va.bo :0'"
banismo modelo, trataJllento modelo 511:,:, e as a1!-',or.da-o.e,,, h~~~n~alales, a cOll.3truçao dos própl'io.s pare os h-cltam traJ.?SCnçao nos ~llals do ue--.
~"c'anlento fll'de"o R RI.
t
.' e Ja pude
venflcar o que na no se lEmbnjxadores, .
em. 0
Bril!Õ:Pia
m,do
de dh"lCUr!iO
paiO Se. ..
.... ~.1.
"l,
e mell-e, t.UClOlto d
b st ci enl d á ' . Q1
; , . Ine 'usive
~t..-r PI; '1
t A, p!'oiendo
R -oi'
que ~e idea:1zou p::U1\ Bru.'iília era enr e 8" ai e n!~ o e g,l.as" ~_~~~- CMas e apart.a!llento.s parI! funcionáw -U.lW
• eSl( en;e ~
epu lca na DUI ..
cantador e sedutor. O sistema de po- d~ da ult.m,a o,eye ~os ellfE~n.e:t~ rIos das &'11be.!xadns. A E:tnbaixa.cta te; de 13 do. ,corIcnte. na. cld:'lde ao
liciamento _ 'eu o conheci no papel; !Ul .,.ao HOSpItal Dl,)t:r~t-al de ~1'asilla, Alemã já está com o dinheiro, os JI-t:.-o de Janeuo.
.
,
exemplar o Que havia de melhol~ ili!_mfO,mar:me ,das lazoes da greve - m;irCO,s ,já fOl'am desUna,Ms à cons2
comprova~o nos pa!$es mait) aàianta- forque na? v~t!i:m ;.sendo pa~os, ~0Il:'" t-r~ç~ ~la referida Embaixada, e d.as ,Votação, em t.urno. único, do Reque~
dos. O slSt.ema de ensino, desde o! orme a. el ~ rm.n?.. a~ue.es s",rVl. residênCias para. os.~eus funcl.QnM'lúS nmemo n(> 37, de 11164. pelo qual (J
tJr1mÚl'io até o superior, era realmen·. dores da ÇapltaI. FUi in_()rma~o. de e outros. P,rometi que o projeto teria Se-nllor ~nador V.aSCQIlce~os Tôrres
t-e um exemplO do que pOderia ha'J~rltndo" f~l~~ com os nsses..~re.s dlre~s andament-o lme{U~to... e s6 nê,ç iremos .s~li9it~ aut..orlzação, nos t-êl'm,)g do al' ..
qe melhor no mundo.. O sistema. ur- do M1l1l~t'l o da ~zend~, Sen~or Cal COl1V~Cal' a, COffilSSao para. que na. tlgO 49 da Consdtuiç§.Q e da art.igo 40
bani<;tico de ajardinamento e ~rques, valh? Pmto, Ql;lhve de S. F:x\\ a ~a- PTQ2Gma, sem1llla a.preci-e ~ matéria, dQ Regimento l!u.el'no, par.a panAclpar
era outra. coisa copiada ou tirada de rantla de qUt! as. verbas necessánas porque e.'ltarcmos em fárias sant.ific~-Irta. Delegaç.ão do BrQsil à Conferên ...
vál':Os países,' como um exemplo mo-! ~ara ,o p~,gamento, d~?ele ,~r.upo . de das.
c;a dM Nações p-nidas sôbre Comérdelar Dara o Brasil,--.MRs hoje, o qUE: J.unclOnânos de Brasil,a, .•sellG. hbe- O S~. JOSAPHAT M..ffiINHO _ CIO e De.senyo!y!mento a inaugunl1·.~e
vemcs? Tudo ficou no c~mpo das r~~~ ç e!lt~egue.
R.ecebe.. am o que For certo, V, Exlj. terá o apoio né,-o em Genebra a 23 do mês em curso
1Mias ou da planejamento, se houve tm,nam d~l'elto: A g.reve cess~m, ape- só da Comissão do Distrito Federal, (tendo parecer favorável da Co:ms ..
Nad~ 'lI?- executou e tudo falhou p:,ew n~s- eu I?1l0 fUI B:.0s Jornais dIzer das como do Senado e, ao cuidar dê!lse são de Relações F.tXteriOre.s, p~oferid()
ds~menie _ a meu vêr _ pOi deiici~ mmha.s mtervençoes, maa tenhQ ai, o.s assunto de construç.lo de emba!xa- oralmente na sessão anterior).
ência não ~s leiS, mas de material telegramas d~ Se~hor Carvalho r:'lU~ d~, V. Ex/} haverá de enó'}Utrar eahumano, (W". edifícios intei:amente!to, !espo~den1Q; qllr os m:u~ p-e~dOS mm~, pa.ra despertar o ámlJlto da
3
nbandonado$, porque foram eonfi2,dcn hlJ.Vl~m ~.do satmfe.t.os., EstIve numa a.dmmlStraçáo l}o sentido de pros- . V~t~.çã-Oj em pnmeiro turno C:lprc ...
desde o administrador do 1JL'édio aos granja tIda CO~9 ~:Qd_elo dQ. NQ- seguir fi constr]Jçã-Q de novoJ edfiiclo.s cl,açao pr. .elun'..nal' da con.sut'lC;ona 1sery€nt.(>s n. homen3 sem nenhum prew VACAP.~ ~ma na cll,açor.s ?c Bernar· na cida.de, inclusive pe.ra· sana}' a ver. de.de ncb térmos do Q,rt . 265 do Reparo para aquelas fun~ões. Q canwl do saYJo 1 , enC?ntrcl d\ ?erc~" de 30 gonha de conJtmtos conw aquê1e que gimento Iuterno). do PTojero de L"?l
dango Que é admin!stractor no ediíicio. Ou 4{) fUnIonános - e l~ estlve por fica
defrQl1t.e da' Superquadr3.- 195, d-o Senado Federal, de autoria do Se ..
tem o mesmo grau de connecim.ento."l mais de um: ve~ - _?e ~raço.s crI!.: \ abandonado, e Que est.á, constituindo nhor senador Vasconcelo.<; Tõl'.~e'S ~!te
Que o 0Rndr,ngo Que é servente. E z:3.,9os.
Per<>U1~tel-1he;,..
, M~~ ~xe:; uma fa\-ela em pleno centro da Caw altera a LeI n 9 1.293, de 27 de ele..
nenhum dêle<; t.em condl~6e·' de edu _I n_ao trabalham" cQmp:~1l1he;~os ".' Mas - pital da R€.t;:tublica.
7.embro de 1963, _que reorga.niza o Ser..
cp.cáQ e de conhecimentos P9.fa habl. nao há verba, Sena~or. Nos e s " a . m o s .
V1ÇO de Inspcçao de P~l(,~::>i'l>lS Fe ..
lar Um anal'tament.() seQuer. Ntlnc9. à espera., Q:la-ndo a.,; sementes Che
O s~. Aurélw _Vlana - ~ ~nda.~en· deraIs e dá outras prO'VIdencrR5, tendo
a administração se Qreocunou em f3.w·gal'em, 110S vamos plantá-l!ls; quan- t-o da com~ruçao do propno p::edlc pal'ecer, .n Y.6?3, de 1963, da Com ..,s-~1o
zer CUl',WS oara fOrmar esa gente Aldo as ver~as chegarem, no;; vamo.:; em q~le ,v al funcionar a Prefel u~~ ~e C~mStltUlçao e Ju.stlça, pela Íncon.s ...
al'din2t{em, da. mesma forma' n1a!l- movimentoar isto aqui" '. Ag6ra mesmo aO Dlstnt? Federal e-stâ lntE'r.romln- titucIOllal:dade,
.amwse, no comê'ÇI) das chuva~' al"um já fui inf-ormado qUf' o- célebre ca"'Q do há mUltas meses.
".
4
met.!"os de g-rama, 'para mor~er io'!o do .Hospital Dist~ital vem, di~so. O
SR: JOSAPH~'I' MAnIN~O . Vobção, em turno único, do Rc(ue ..
depois de ce·>;;adas· as chuvt"s. Nã" Sen-aoo votou maIS de 4() bllhoes, pera Eum êsses .fa.tc-~, ~nhor Prbld_e,nte .l'lll1€iltQ n9 42, de 196.4. em .que rJ,") Sl'S.
há nenhllrú. CUrso de afal'din~1l1entr a nova Capital; M dotações eXIstem, !lue eu quena. referIr e, co!no d15!i'e Senadores Al.lrêlio Vianna (Llder do
P-!l1 2:-:'I.sf1;:1 ti! se 1}1'etêncie ter 1ar- mal) t'-s informaçõe.5 fororo estas: as m.en'J~ como. um s€nador QreoCJjl~' ?loco Parlam.cnt..qr Independent.e~.
dlns. p19.ntaramwse al<n1me,;:; ~rvol'es verbas não fo~am ainda ent-reg1.!e.s a dI) Cvt;n os pnnpfpios, do qUe ~omo '1m João Agripino (Lider da ';"1P1or,a,.
:l~ qd:nini-<:tracã.o do Prf'feito' Aett.e quem ..de direIto, pal:a serem O'P:1~a~rvereaaor e resIdente ic BI'IJ1Hlia, v, 1- Wllson Gon'.'Ilt'l~ (Líder do P.sD e.n
Ci'imara, m~.s n50~"le fê7- nenhum das. Já estou fLscallzfJndo, há mu:to t,~o p~ra as SU'lS ncc"",;s.d'i1es e a:- exercicio)" solicit-am urgênc:i9._ no., ~&l' ..
cnr"oQ pflTa no c,on.serva~~o e fQl'macão tempo, e o- ~nobre Senador Aloysi.o de exrgênclas de sua PCll1JIsdto.
mos do a~'t, 326, nº 5-C, do R:'?~!l.er:
(lf'~"fl./\ Qrvor~~ flue h'i-) de crf'scer. Pro Carvalho t nao v~i ...~erd~r por esp-era1' I Estou certo de "'-QUe o- SeHJ1.do va.I. to Intel'D~, p'J.ra o Projeto de L"i da
Brasf.a i\ leI_da n!:'Ím'P70,. S('lU no>ia Eu já eS,<lU m ... lLScaLzando a. mlmjagora, prossPgujl' llf'ste tl'aba~hv de Câmara n9 121 63, que dispõe ~õb!'e
; !=::m f(,l'm!H'aO, 0t ewino é o mal!; mesmo!
fiscalização para e judll I' il cor:'i~i!' o~ a l'emuncr"ção de pl'OflSS'Onat5 d'u 0:lep~or~vel O..ll~. ex!i;~e, ~ .Qnalrr'le~
O Sr. Aloysio de carvalho _ A!S'ora intoleráveis ,'iciOs dO furrl'1Tl?-m{>j'jl'r; m?dOs ~m E..'1genb3l"l9./ Arqu.ltelU'·,l e
par d? B. fl 11. eM Qua ,Cluer, claao. estou vercta.Q.eiro.mente enc:mt900.
n!l novo. CapttfJl. (Muito brTn; mU:fq Econouna),
do .nte1lor da POl'afl.JlL o. enl:llDO prl- O SR JOSA'OHAT M~RTh"'HO
_ bmn. Palmm;).
\
5
má.rla é In'11t9<; \'~es melhor d0 OUf>
.'
r · a .• • 1 1
•
~
O l"n~'''''' nrilTl';"iO f'rl1 B-ra<:f1;a, F. O Eu sabIa que V. Ex, !tear. a encanO SR. ?RESIDEXTE:
. Votnfão, e-m turno Li.n!cQ, 1() R':~(l'!f' ..
secundário, então é verrlfld/>ir<I!Uente tado,
"
i •
l"mênto 11" 43 de 11;64. em qu~ CS S".'5.
df'plorá vel! De modo oue Br2t.:ília vaI
O Sr .•Auré~1O VI~nc: :- Os ped,Q.os TBndo .sido dlstrilJuidos, 1,'I)Je, os SenadOl'fS AureliO Vl~H11Xl. (L!:.t,; úO
f!C cún"ltlhlindo por desca.so da nt1~ de empr~go Já prmClpUlTl1m.
.", Ilvulscs ref€l'er,tte-s .ao Projeto de Re- Bl~.cG
P~:!ament~r
Ind:!::: .. !lt.c.;·e~.
m'n!st-ra~fio, não por falb e volume
Quer <?-~cr. ~ D(:!(Udos d-e empr"iQc .solução·,p? 6, de 19$t!. que a."te:a (' Jnao Af./;rlo_nQ íL1Cl.~r 11:1, }I~'O" 't!,
de 'Oe~oo!'ll mfl<; de olt:"Uc'lade 1}"f,E;oa1.
pr!nClpi~r!l.zu para mim, ~l'eSiden- Regimento Interno, essa r;:,.1·_h"1~icfto Vli~cn ,Géi:,.lv?s iLíc<,l' c)J ?~'-D "lU
o flue 1>el"la fp('ll í'o-rri?"Jr.!::p 9.tr~vé<; rlos I ue. d;:t. Conusoo, segundo se p,oP~~~1!. fica f'ê-b:-e ames!\. durant,:o o pra<:" exeTc:c;o), S'u';'o::: CarV!1'ho L1:'(·- (~(\
eursoo' Rrll$fl!a vn.l-.'tp. tornando UP1l'qE'hOU !e~pol1dend{) n, cado; um., ~ao de trê-g st>"Sõcs, (I, part'r dA. qC1t' s~ íi[ai:),ia) se;:" !a·-j u:\c~-;.,.~;.: 1::::, têl't'.tdr.dPo· allMe tna.,bItJ.1IeL ~ ",/;J nru!in. seI, na.o quero passar a. ser -repre seguIr à p~'e::>ente, panl .e'lentua! l'e- ..tl~ do art. 525, ~,-Q ;5-C, dQ R.e,~ fll'Ca ...
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to ..nterno,

para o. projeto de Le! da
Câmar.1 n9 87, de 1963, que dá nova.
reda({ãn ao n 9 2 da letra b do O!'t;i50
102' do E.Hotuto dos Militares (De
creto~lei n Q 9.693, de 2 de !;,çc.-embl'o
<te 1946),
w

(Seção 11)

Março de 1964

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

berat'vo com vote apenas de desem-j parâgl'nfo únic() , Para o cresempe-'! Art, 17. São associados obri<ratór!(;s
pit.e'
nho de ~Uas fmal1dades, o Inst tuto do In,sUttuo de Previdênci!\ dos Con_
e) Prestar contas da admhú;tra-I reqU:S,it.aJ:a, na forma do artigo 181ç';ressbtU$;:
-.
..'
çãú ao C.)ll'-.elho Deliberativo é à AS-! dall~ numero 4.<)84. de 20 de novem- ,a~. Os cong~eSSl.stas UlUmres inle_
~emblf_.a Geral;
I bro r:.e 196j. HO;; Pl'eSldentes das Ca- ?,rante~. da leglslutura que se iniC;QU

I

1 sa'l 00. COl1gl'ec:o ~,2m ônus para a f n 1963, e
C:lllvucar. nos casos de renút1- I lhst t.uieão os
L111cional'ios de que
lH t'!Jdos os parlamentst'es que TIi)
c:J OLl irúp"dinlcnto de qllalqller necessitar.' e o mat,el'Jal de exppdien- tuL.l1'o fOrem eleitos para as duas Cll_
6
Con.'"elnell'o, I) respectivo suplente;
te lr,d,!'pensável ao seu funClonamen- ~:1S do Congresso Nacional. em umbos
t.o tartigJ 18 da H' J
1 J,'; r.a'os independentemente de id::;,rle
D·~cu~.sào, em primEiro tU:'llü
do
eJ R:,;:u 1s1tar, a05 pr~sJ(i~nte.s das
<.
'I e df' exame de saúde (3ort.. 2 da lei),
lli'cje.o de Lei co Senado n9 i02. de duas, .Camara.", o~ funclOuano", neCAPÍTULO :11
Art. 13. São contribuintes facultati_
dl

DYSCUSSAC

,

1963, de aut.o!'.a ào Sr. Senador Aarão
Sre.!1iJruch. que ..:onced.e fra.ll(.j')Ul. pos ..
tal-telegraflca â corr€spondênCl9. ofi ..
eial, objetc d.e serviço, dos Jmzes dê
Dil'elto, Pro-mctore~ e Defensores pú ..
bl:cos, t~11c10 pareceres sob ns,: 666,
66', e 658, d{' 19;)3, d·3.s Comissões de
C{)rlstituição e Justiça, pela t::()n~titu~
clOnaIidad~; de Tru.n5portes, COn1'..ulico.l<;ões e Obras PúbHcas, pela rejeição e de Fillanç'2S, pe:a rejeiçã'J.
7

Di.:;.cussào, em turno único, do Re~
q:l~r!mento n!! 44, de 1904, pe>:o qual
() S1', Senador João ,A:.;::pino solicitl:t
trarucr:ção nos Anais do Se!1a r lú de
:pl'on.unciamento do ex-Pre3identc da
Repub1fca, Sr, Marechal Eurico Dn~
tl·a., sôbre a situação do País.
Está encerrndfl a se;:são.
(1,e.;anta-se a sessão às 1" hn')
Tas e 50 mmuto::;) ,

.

cessarlOt a'. funcIonamento do Imtitu'~'
. ,

I
I

,

I

Asselllbtcla Gera.,

Repre1:entar o IPC em jui7..0 e 11 Art. 11. A A.S5cruo1cla Geral comfora dêle'
põe-se c!os a~soClado.:; do [nstitnto, em
ti'ia, . com SlIns contrlbtuções. c tem
g) Determinal' qUe se proceda, por 11dll.,dades:
anualmente, ao levantamento ca S.tuação hnanc~ir'l do InstItuto, aaaa) 'E~eger Os membros do Consevés de ~álcltlos at!1aria::, por tecm- lho D2Íl:J~l'at yo e 3eus ~uplentes.;
c~s de l'econh(:cir1:1 compelenc a lar-j b) tomar conhr.cmH~11to do relaügo 20 ,a lei) /"
.
tórIO do P"esid"nte sôbre o .movimcl1
f)

,

1

J

I

'.

I

.

L

,

°

i",· 1I !e,.t0110
"O •••"deu,e,
""""mento, ,
,
,
Art,. 13, A A.'),.'~embléia Gera! renP',l:a~ref.:- Ul1ICO. O ."fc,.1h~mento de
á
d) Aprovar 'as presL9.CÓeS c.f' con-I n l'-:,e-a
extraordinarIamente, por I':iU/> ~l':lt0 este at'~,igo' ':':t t;~o à coutas, os oalancetes e os 'balan~os do nnt!l'f) de grave e urgente, Sflllpre t,a f'~pi"C_:.aLtnaJ.y/.lda P~"o L"..::~ 11? ~~n
.Vetar os o<'çameuto, da
tttuIçac.;

c,\PI9u ") I,
D1Sposiçôes preliminare."

:f'i

I

I

APROVADO ~:\ REUNIÃO DO
CONSI~LHO DELlHERA'l'l\'O,
li.t.A!.:IZADA EM 11 nE .\lAnçO
DE 1961

'
.,
d o COllgrE--s.-.::o
a I O" s f UnClOllal'lOS
;.,racIonal;
b! os. p.a:lamental'e~ _da legislatura

::}ue s.e IniCIOU em 1949, de"de que ()
requeiram ~~nt:o .de um nno a COtllar da pllbhcaçao da presente lei. 011,
')S funcionários nos casy:. de futu: ,1':.
nOm~3.çÕfS, a, partir da d'1ta do respectl\'p e~:rclClO; (art.? ~~
I
.,
('~ [,Qdo,~ OSt ex-congl,es.:.~stas. SllJ,Cl_
. '
"
:'.
•
t.QS no entan o, ao penodo de cart;n_
h) ApIH~\.l.r, devldamente ulltQl'l- to dL ",11') an~€'rlOr,
cia de oito anos, para os efe~tos Õ:l;
Z,ado pelO, conselho D~libeya.tIvo, ,os
c) deriberar $ôbre toclos os as- benefic:o~" sendo_lhes facnll r: do. con_
rer,ll1'SQs dV;;poUlveis
da. mstltu.çao SU_ltos üe interê
do Inst tuw, n§.o ttldo, l'E'Co.lherem, de uma só \'87.. as
(u!'tIg? 21. da lej,;
CCn1pl'ecndldos na co:npetênc:a' do quota~ cor!espondentes a é,,<:'f prazo ..
i)
Vb.ar ,os CheQl,JeS de nagamen-I ~e5jde,lte ou da, ',JOnSe,lhO, Del'ibera- para lUlCdlãlo gôzo do,> t)eneÍlcios.
t. ernHidM oe1o Te!;oUl'e 1'0 (ar tlgo Uva.
.
.
1
CAPÍTUI.O VI
17, altnp<t "c"); .
.,
ArL n, A Assemble,a Geral fará
COlltribuicõcs
Art. 6? Ao Conselho Dt:llberativo $ua rt'zh.lãc U!'U nl.Í.h'l, mdepeuC:en[e:ompeü:. (art'go 15);
mente ('.~ COnvOcl.fçaO, e com qualqüet' darios
Art.. 19, As cOritribuiçõf's dos 0.5':1)obrigatórios e dos [uncionár;03
. a) R~so' .. t:r .t.odos Os assunto~ de nú~et'o te pl'p·.ent,f'S, 110 ,ri H 3~ de ~e-f:Hão mediante des'.::onlQ em fõ'..h.l.
ImpOl'tância do ..I.pO·
. malç'o de cada. al'O. data em que do mon nte ig' 1
li'" id
•
'
) 1 'u·c ,,' o C'lrue ho D rbe ·é.Ü'V
do
lU,
,~1n l'I
"
ez por
c t:., la
I
e1 1 • o
cenlo' d:-!s subs1dios f";w;: recolhi.:1.as
b) 'Flscali'z,lll' a adm nlstr:l~ao;
~nsl.~~~1J e t~,:~a~'á C2~heClmento da :Ü('
5" 'dia útiÍ do n~ê5 ~~::bseqUel1te

V'
"STITU O
T, DE PRE lDENCIA
I r.l
DOS CONGRESSISTAS (IPC) ,")
Regulamento

vcs do IPC:

10

Imtitut<l'
que conv')cac..~
10 Presidente pelo ICO d') B.asl) t,..l na C·lx.1.,
"H"'l1 d ..
' .
,
lcom,elh';-' ou (){}r 113 (um têrçO) dOs'oU <~ r,eo~lrarla.d? !J1:,htu,o <: ... .,.~ltlrl.C)
e) Amorlz;;r f! Pl'ebldente a fazer :ls~à~iUdos que .. compuserem, (art.i~ jd:t .• n\lnal o, p.f'~lden,t!:'" '"!lf'd~.8nt-e
op~l'açõf's de crédito, adquiro!' e aHe- C1' 2r- 11,~
i)
, en..d.mentos com a DTP''l':a li":'~ll
nar bem.'
"'o i}
le,
1.11_ C:ul1.nra e ao Senado (')1 o Te"'G:1P<ll'ágrafó único, As convocaçije:. ro Ni'~:on&l, em cada caso
f) ex.:tminttr e
lllIgar todos os extraordinárias ..;;;e,l'ão feitas medilin
i
processúS' de admis&ão dos contribU1l1- ! e aviso publicado no Diário do Gnu _
CAP TULO VII
te e de 'pagamclltOs das pensões;
gres80 Naci01wf. (Seções 1 e lI) C0I.1
CW'éncia e BenefíciOs
a) julgar o recursos mtelposto~ pelo menos s.. dl~S dI! antecedp!1' 1rl
Seção I
:1 '"
t
~ d
.
em convocaçao ulllca, e delJbef.-:J'H
. os a os do PleSl ('nte,
pela malfJl;a dos memor05 pl"eS§;lleCaréncia
h)~ 3u'_orIzar z. &pl~cação .. em 1l1- j':Jna1QUp.l que seja o seu nÚn1el'o.
Art 2(J. Terá direito á p2'n~fi.0 o as_
vel·SOf:.s rene 'lVelS, dOl$ ,~curso::.. Ch5CAPtTULO IV
! .'Cla-c.o que tiver cornp!{',ad(,) pel-o,fne_
ponne1s do T.:lstltutO (aLÍ.lgo 2l ca
nos o:tn anos de contribu:cão ~a~1i_

I

I

Art. 19 O InstItllto de Previdência d.JS Corgres.sistas CIPC) , criado
pela. Lei n!l 4.284, de 20 de novembro de 1963,.,. tIlua m.stituição de
previdência com personal dade ju~
rídica própria, autonomia adminiStra~
tiva e financeira e jurisdlção na Ca·
pital da República (artigo' 19 da leI);

Gestão Fmance!ra

iO 4" da lei/.

.

O ano fiscal do' IPC come~
~ 1° Se, ao término do mandat-o, o
Art, 1? O IPC terá sede na Capi.
de março de cada a"no .:: cOllgre::.~lf.'It't 11" tiver f'xel'cido
mllntal ... a República e instalações no
30 àe março do ano St- dato POl' oito anos ser-lho,á conce_
Ed fício do Congresso Nacional, dedido U111 auxU:o durantE' ;;eis meses,
à
vDeIl1db,'Q 1:15 reuniõps de sebll, Con.selho
A receita do IPC com~,{· CjOe'n",'e.'I,'soncadseonsle e O~:dn~o df'vida ~os
e I erativo e da. Assem leia Geral
•
,
,
v ... tV'
fi. 'Jl'OPVf"i
tuir-se.á das contribuições e renG.".! -'onalidRde estip'Jlada ~o a~,'t, 8 aI'1.
re~ l ,zar~se na
Câmara
dos
Depuu'nte
i ,t 6 da J '
tadl\:j (n.rtrgo 24 ia Lei)".
"eg I ~: a , e l )
:1ea a da lei 4.284. dr 20-11-133 (atti~
a)
contribuição dos a.:::sQciados nn ~o 4 u:ll'ágraf-r: úni._o d;'! Iri 1 ,
valor de 10',-; (dez- pOr cento) "õbr<,
§ 2? Os pa.l'Jament.arep em exercido
CAPÍTULO 11
06 sub.:Sidios fiXOS ou vencimentos ba 't época errr- que -eilt1'QU em vigor a.
·A.dministração do lPC
<;:P, deEcontada em fôlha;
Lei 4.'284, de 13-11·63 e aa:lêlcs q'le.
'
b> contribuiçno da Câmara l'esp~c no ful1Jl'o, não SE' reele,~''''~f'm poderão
Art.. 39 Compõem a administtação go 16 <to:, lei:.
tlva, corre~pondt'nte a 10% (dez po c~mtinunr a coMribl:i!' ati> c'1mple"ar
do lPC:
Art. 8() E' da competência do Te- cento) ~ôbl'e a, parte fIxa dos SUO"I. ::nt.l) '1hoS de recolhimento.", 011 recc_
a) . um Presidente, eleito anual- som'eiro: (artigo 17 da leI) ~
dios ou vE'ncimcIJ,tos verba que devf> ~r <:U::lR con~rtbuicõe!l Ilc!,p<;rid::t!'i dos
J!1clt11da anualmente no orçamet)- JU~'{1<: pagos ,p.elo B}l~('!) O'1.oP f~rem
men.e 711'} dia 27 de no\"em_bl'o por
a) E:.;critmar e guardar os llyros toer do
Poder Leglshttvo:
fel!ü O::; depOSItas do IPO· (?rt. ,) da.
uma. das Casas do Congresso, alterdo,
!PC;
c) saldo das diárias descantad:l.S' Leu,
nad}o mente, a começar pela Câmara
b)
a~s.nar, com o Pr&3:dente, os tios congl'Es!'.i,<;tas que faltarem às ses~
<!os Deputados (artigo 12 da Ui);
S'i'do II
sões;
balanços c:a instl-tUlção;
b) um I Conselho Deliberativo .de
Bene/íc;os
d,. J'uros e l:-<lS
c) prestar informações sôbl'e a
uc.
au f en'dOs pe1o II
seis membros e se.s suplentes, com!In:!lt~~~~ões
letYados- auxílios e ub 1__ Aft, 21. Aos contri.,H!i,n·~" do IPC
1lo.:,t', de ãois Senadores e quatro l'eceita e a 1e.~pesa. do lD:5titutO;
~
fi
- , <• .J es.cedldos os ~ecY ~l'1'"b bene'''l!JI'p'.1l2dos, eleitos anualment~ pela
d) proceder ao pagamento dos vençoes;
_
cio:>:
.,
•
ASl'.emb~êia dos contribuintes, em 30 pensÍonistas e dos credores em geral,
f) ~enda, d~s aph~a\ões dos reC,H:.
ai pensão a-o:. e;•. '.dr!:.:uenta~f3.
ile março de cada ano (artigo 12, através de cheque nominativo visado
dIspo:llVelS, realIzadas na. fO~~..i ;lto'Jjfcional acs a1":('- de rnand!1to. à
almra. "b" e artlgo 25, alinea "c"); pelo Presidente,
. do dlSPOSI.O no art, 21 da LeI 4,~(j4 razão de 1/30 /Um trinta 8\'ns) pnl·
de
Art. 99 O IPC não poderá admi· t
20-11-63,
an,o, e, aos ex-fun("!f)1"J"~ri~, na mf''''m~
e) um Tesoureiro, escolhido pelO
Art, 16, Os Presidente da Câmara prbp::;rçúo, se~nndo os ano" d~ efe!.L
preõ:ihiente, dentre Os Congressistas. til' funcionários a qualquer titulo
(Artigo 19 dto lei) .
e do Senado fará'\} pUblicar no Diári0 \'0 exercicio, computado 1nS teru:os
Art, 4° E' permitida a reeleição
do Congresso Nacional (Seções I e fI! da lf'9;islação em vÜ"Qr;.
do Pres:dellte e dos membro.s do
Parágrafo unico, Não se hlClul até o dIa 5 de cada mês. o balanço .. b) en. caso de morte pensão cor.•
Conselho Deliberativo.
nesta proibição, a remuneração de anual, assinados ambos pelo PrC!;l- respondente a 50% Icjnquenta por
Art. ')9 Compete ao Presidente do serviços eventuais de ,caráter tempo~ dente e pelo Tesoureiro. (art-. 7, pn- cent?) da que 'cJberia ao c:mtribnlnte
na epoca do falecímento, dderida r:a
Inst tr to (e Previdência dos COn- rário. sob a forma "pro labore", para rágrafo único da l e i ) . ·
(>guJUte ordem:
.
s. execução de serviços atuariais,
e:ressistas: (artigO 14 da. lei).
FAPíTULO V
desd·e que -prévinroente autorizada
I à v-iúva e fíI,hos de qualq'let
f'
a)
Executar todo;; os atos e Jne- 'pelo
Associados
condiçáo;
. ,Conselho Deliberativo.
gôcios da bstituiçáo;
Art. 10. 'Tôêas as funções do
Art. 17, São associados obrigatóriQs
II - à pessoa do sexo masculino
b) Presidir as Assembléias
!PC ser9..0 exercidas gr.atuttame~te do' Instituto de Previdência dQ& Con- mf'DOI' ou incapaz, QU do sexo femini(artigo 13 da Lei,).
rais e as reuniães do conselho
grezsi.stas:
no, men<lr, solteira, desquitada, viú.
Lei) •

julgar ::ôbre os CaSOS omis5{)~
do presente Regulamento, e interrret."",r a aplicação da lei númel'O
--4,284 C!:t: 2l, de 'Jovpmbl'o de 1963.
Art.. 7' O COI"soUIO. que S. reu'O
'"
llirá, ordmaríatuente. pelo menos
uma vez por '5elmma e, extraordinàriamente, tôd~, vez que convocado pe.
lo-Presidente 'Ou pelo terço de seus
componentes
deliberará, sempre,
pela tna~oria de 'Qeus membras '.al'ti-

I

i)

Al't, 14.
ça {'m 31
finda em
g;uinte.
Art. 15,

°

j

I

I

l'sos.

-

. ."
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vao ou incapaz, e que viva sob a de- r'- integrado o Congre:'"~o Nacion~l apertamentos residenciais, por incar- do tirmadó entre o· Bra.sil e. e. Eoálpendência econômica do contl'ib1\inte, ou exercido o cargo público, nos têr- poraçõe.s ou financiamentos públicos. gica, a 6 de janeiro de 1960.
projeto de Decreto LegiSlativo númediante declaração por êste exprcs_ mos do 'Da,rágnl.fo t.nico do art. 24, Apre..c;entado pelo 5r. Senador Aarão
mero 3, de 1964. - projeto de Desteinbruch.
,;
::;.J.mente deixad.a;
1.rt. 17. E' .. jnsiderado Parlamen_
Projeto de Lei do Senado n9 11, de creto Legislativo r.,Q n8-B-62. - Aproc\ pensão integral ao contribuinte tar, para o~ efeitos de fili.ação ao IPC, 1964. Autoriza a cessão, à Prefeitura va o AcOrdo de ComerciD e Pagamt'ninvalidado por acidente em serviço e :lara o de percepção de pensões ou Municipal de Campo Grande, da áree. tos firmado no Rio di;' Janeiro p~l:)'$
ou por moléstia incurável 011 cont.a- oenefícíos por êlê asseg1lrados, o 511_ pertencente à união para aproveita .. oovêrnos dOS Estados Unidos do Bragiosa. seja qual fõr o tempo de man~ P.l l-te em exercício ~·te pagar as quo- mento agríC<lla . .Apresentado pelo sr. sil e da República Popular da pOlôdato ou exercicio no cargo;
tas correspondente
prazo de ca- Senador Filinto Müller.
nia aos 19 de março de 1960.
lci
stiI ulado pela Lei nO 4.284.
Projeto de Decreto Le~is1a.tivo nO 4,
dl em caso de morte, ami'lio fu_ de 20_11-063, art. 28.
PROJETOS DE LEll DA CAMAR,~ de 1964 - projeto de DecretJ Legislle~'al correspondente a um mês dos
LIDOS DURANTE A CONVOCAÇAO lativo n Q 26-A-63. - Aprova o aCõr.subsídios ou proventos do contribuinCAPíTULO I:X
EXTRAORDINARIA do sôbre serviço militar entre o Brasil
te ou pensionista. pago à pessoa (lU
Dlsposiç6es
Transitórias
(De 16 de dezembro de 1963 a 8 de e a Itália. a,Esinado a 6 de setembro
pessoas que por êle tenham sido rie_
de 1958, no Rio de Janeiro.
signada.t:, ou que tenham feito as desArt. 29. ,-O primeiro Conselho do
março de 1964)
pesas do funeral;·
~P~, eleito nos termos do a:t ...~7. da
Projeto de Lei da Câmara n Q 1, de REQUERIMENTOS DE INFOR"IAÇõES APRESENTADOS E DEFEc) seguro de vida coletivo em· ta. uel 4.284, de 20.11.63, exercera seu 1964 _ Projeto de Lei n~ 2.Sü4-B-61.
RIDOS DURANTE A CONVOC.~
25,
'·01' ie todos ,os contribuintes até o :ru!~dato até o dia 30 de ~arço c!e Da. D<?va redação final ao art,
ÇAO EXTRAORDINARIA (de 16
j da LeI n 9 3 3'Ü'l, de 26 de agôsto <h
má::imo de cr$ 500.000,00 (quinhen~ de dezembro de 1963 a 8 de março
1960 -(Lei Orgànica da Previdência
te:; mil cruzeiros).
de 1964).
Social) .
I'" O contribuinte solteiro, de..c;q'Ji. Resenha das Matérias ApresenProjeto de Lei da Cãmara nO 2. de
Req\l::rimento n Q 1. de 1964." - D:)
taào ou viúvo que tiver filhos capazes
Q
tadas e recebidas durante a 19ü4. - projet-o de Lei n 507-B-63. Sr. Senador Josaphat Marinho, sode receber o beneficio. poderá des~i_
isençào de lIcença. preVIa Iicitendo ao Poder Executivo. atra~
convocacão
extraordinána -e ,deCo~cede
m~r-lhes metade da pensão ou. se nã'J
lmpõsto de importação e outros vés do Ministério da viacso e Obms
os 'tiver à pessoa que constituir be_
trlbutos
e
taxas
para· donativos con- Púbijcas, informacões sôb're a situa(De 16- 2-63 a 8-3-64) .
neficiária especial.
Signados à As.soc:iação Obras SOcial ção financeira. do Lóide B~'asilfiro,
ORGANIZADA PELA SÍNOPSE D.' D'mã Dulce.
~ 2° Salvo incapacidade, os filho:: SECA0 DO PROTOCOLO
no"" últimos três (3) an'-'s e~'PE"fican
GERi\I,
projeto de Lei, da Câmara n\'l 3, de do-se o sllperavif ou d!'ficlt 8:puradJ,
perderão o direito à pensão ao aUn~ DO~ SENADO FEDERAL.
1964. - projeto de Lei n 9 439-B-63. por exercício a partir de 1961.
girem a maioridade, e, as fiUlas, pelo
PROJETOS-DE LEI DO SENADO - Dispõe sóbre a venda de bilhetes
C[ S3mento.
Requerimento n Q 5. de 1964. - Do
de Loterias Estaduais.
APRESENTADOS DURANTE A
~ 3°. Não haverá reversão de pell·
SI' Senadol' vas('oncelos Torre- N)Projeto de Lei da- Cãmara nll 4, de 1jcitando 1:10 Sr. Ministro d; Traba!ho
CONVOCAÇAO
EXTRA_
f:ão. a não ser entre os beneficiários
1964. - projeto de L~i n: 1.031-B-ê3. e previdência Social inforTl'H).çõ·S ~ô
ORDINARIA
dfl. mesma, e, ainda assim, quando
expressamente declarado pelO cont.rt- ~De 16 de dezembro de 1963 a 8 de ,,- Atlt~ri.za O pOder EXECUclVO a abrir, bre o l.~SUYlto cnn::t.flntf' d(ls P:'OMSpelo Mlmstério da Fazenda, o crédito 50s ns. 1!.65i-H3 e 21.300-6~, do 8APS
bninte.
março de ~964)
especial de Cr$ 20 OO{). 000,00 (vinte l'efel'ente~ à ,compra JU dlstribuiç5:0
§ 4°. O auxilio_funeral considerar_
milhõ:s
de cruzeiros) para auxiliar a de cebolióls e batas dpt.?rio:-adas:.
te~á pago quando as respectivas d2S~
Projeto de Lei do sena~o nl? 1. rte
pesas trrem CClsteadas por qualqllC'r 1964. Dispõe sôbl'e e. obngatorIeda~e ampliação ,e reequipamento do Corpo
RE'Cjuerimento n Q 8 d~ 1964 - DJ
cas Ca058s do Congresso Nacional lRe- de aprovei.tamento do pe.5soal demitl: de BJmhe~rrn, Voluntáric8 d<: Jotn- Sr. Aar5.o Str:lnbl'uch s'J~ic1tando ao
solução da 2it reunião do Conselho). do da Ferroviál'ia Federal S.A. e da vílle,.em JoinvilIe, no Estado de San_ Sr, Mini-stro da Aeronáutica inroml"!'
~ 5Q • A pen~âo devida aos ben!fi .. outras providências. Apres(;'ntado pelo ta Catarina.
as razões que deterTT"nll'!'8:)11 " n F J
Q
ciârios do contribluinte falecido 1!0 Sr. Senador Vasconcelos Torre~.
Projeto
de
Lei
d\l Càmsra n Q 5, li", r'umorimento do De.""l>fr) n 47 723, de
exercício do mandato, qualquer !Jue
10 ct~ fevereiro de 1960.
Q 4.411-A-62
1964.
Pl'ojet-o
de
Lei
n
s::Ja o tempo de contribliÇ"ão, é equiProjeto de Lei do senado n'l 2, ~e
Requer.meflk) n9 9 de 1964 _ Do
valent.e a 50"'~ do subsidio fixo em 1964. Apl1ea aos inativos da ~rev.I. - Autoriza o Poder Executivo n abrir
vigor, nos têrmos da letra c dêste a1- dência social o dispost.o na Lei 'nu- a? Poder Judiciário - Tribunal Re- senha!' Senador Aarão Stciubrnch ~o_
tigo.
.~
mero 4.266, de 3 de outubro de, 1963. giOn~l. do Tra?alh-c dfl 11.t Região - :;icitnndo aos E,enhore'i Min;:,tros jo
Art. 22. Perderá o direit<:l à peml],C' (Salârio-família do trabalhador'). - o cred1t~ esp~c:al su,?l"'l?'ent.ar. de CrS ,Tl"Bbalho e Previdênci:l Social e S~c beneficiário condenado por cri:ne Apresentado pelo Sr. Se:laoor Aarão 8.6()~.871:00 .(OltO mllh(J~s . .se;scentos nhor P:'('sid,'ute do IAPFESP. sõb'·e
de natureza dolosa, do qua: .tenha rf'- Stembruch..
°
e : .dm:, mIl, o:tocez:t?s e setenta _e sete o;; motivos d,l não in~talaf'ão d" A<.;ê'1~ultado a mOI' te do contribuinte.
Projeto C!e LeI do !?enado.n 3, d ~ruZelrO;"). em refOlço de dotaçao or- das dI) ln~ttt,ut'J nR~ Cid".ctE's di- Fri.119-54 .. Lnstltul o "D1a NaCIOnal do 'tamenta.1'l3.
burgo e Bana Ma n<.ll , no Estado tiJ
Art. 23. E' permitida 3. acumu!aqãfl Garimpeiro". Apresentado pelo 8r.
Projeto de Lei da Cã:nara n? 6. de Rio de Janeiro.
de pensão do IPC com proventos e Sen·ador Aarão steinbruch.
1964. -.projeçáC! de Lei.n~ 2.569-6-6.1. j Requerimento no 10 de l!W4 - D,)
PCl"U~es de qualquer natureza.
,~
o Comervatol'lO Dramátl-'ç'
c::
d
I
Projeto de Le ! d o S ena'do n'l ':t.
'1e FederallZo.
co e Musical d Sã p, ul
d' o t . ,,".~nhor "-,enR· ar. Adalbecio. S2.na ~{):
Al't. 2Q • A pmsão a que fazem jus 1964. Autoriza a Carteira de colonl- providências.
e
o a o e a u ra.~ C1t<1nd.o uI). F'OoeI' E:-:t'ctlt.l\~o. at.1'3Vf'S
<l!'! segurados ou seU3 clependen!p's se. zação do Ban<'.::l do Brasil S. A. a ef2do Mmisfcno da FaZpnc,3 mfol'mar a
rá sempre atualizrda pela tabela fie tivar operações de financiamentos às
Projeto.de Lei da Cãmarn n Q i. tIr raz8.:> p:ola qual ainda não foi cum·
SUb5iG.ios ou vencimentos em vigor prr- Prefeituras Municipais, para aquisi- 19M.
- projero de Lei nl? 2.287-C~60 pJido no &:trldo do Acre o d:spo5'~O
1
os parlameJ)tares e funcionári<Js ção de veículos rodoviários. Apresen~ Cria uma
EscÜ'~a. de Edu<:!acão ",,,ri_ na Lei nO 3.079. de 22 de dezembro de
em ativídade, inclusive quanto 90S tado pelo 81'. Senador Antonio Carlos cOla,
no ~1unicípjo de João Pinh-el;o. 1956.
beneficios dos contribuintes Jalecidús. e outros.
Proje.to de Ui da Câmara n9 8 de I, R2"ql1eri.m::> nt o n" 11, dE' 19tH -- 01
Par4gra,o Únic~. O reaiustamen;:.o
Pro.ieto de Lei dQ Senado nO 5. de
projeto de Lei nll l,9-26-B:6D. ,fü?l?0l' .S·('nador V~sconc?lOS TO·TE''>
fi, que se refere êste artigo será ff'i fO .\1964 Altera normas de elaboração es- 1964 .sempre, automàticamente, tôda a \'ez tatistica do Sistema Nacional d~ _ Dlt>põe sôbre medidas aplic..1.vel,s so11cltanco lnform:l\of's ao PodE'l' Ex::,em que ocorrer aumento de subsidiM Transportes e dá outras providências. aos menores de 18 anos pela prática cl1tivo, atr3\'és do MiniFtéiro do Tra~
(lU vencimentos, ... corresponderá fiO Apresentado pelO Sr. Senador Vas- de fa·tos definidos como infrações pe- balh o E: PrevIdêl1cl~l social. sôbre o
nals e dá outras providências.
;rrocesso nQ 10<;' 61064, de 15 de) janei_
tempo fIm q!le haja o beneficiário in- concelos 'forres
tegrado o Congresso oU exeI:cf~io ca~Projeto de Le'i do Senado n Q 6, de
Proj t d ...". d C'
,
'0 de 1964, do SAPS,
e
o
e.
LeI
a
!lmara
n
9.
de
Requerimento nIJ 12 d 19r.4 _ D:J
go público sendo que. na ,ultlma hl- 1964. Dis.põe sôbre a inscrição de
Q 4.273-B-62
1964.
_
prc]eto
de
LeI
n
...
. ('
iJ
póte.sp, mediante o pagamento das Profissionais; Liberais nos lnstitutos _ Autori'la a permuta de imóvels en~ ::se!1I:
0 I"
Se?ador V~,sc:)llc'?los Tones
contribu{rôrs pe lais e as da Câma· de Previdência Social. ApresentadJ f:re a. União e o Estado do Maranh-o .sol1~ttando lnformaço~s .110. ~odel" Fxe:rD 3 Ql1~ pertencer. inteQ,"ralmente. pelo S'!'. Senador Anrão steinbrl,lch.
.
a . cutlvo. ntravé3 do Mllllsteno da 1'1a~
(RE'so:u'.ão da 2!,l reunião do ConseProjeto de Lei do Senado n9 7. de
Projeto de Lei da Câmara n 9 10. rinha. !',.:...l.re a 'Paridade entre o"' ~C:
:110. .
1964. Estende os benefícios dos De- de 1964 - Pl'oleto de Lei nO 710-C-B3 vidores do ArS::-flo3! de Marinha e ou·
t'APíTUto v:rI
eretos ns. 22.872, de 29.6.63, art. .49: - Disciplina a aplicação do crédito tras repartições cem Os operáriOs Da4.550. de 30.5.42. art. 19 e 1.156. de rural. e dá outras providências.
\n.is.
.
Disposições Gerai~
1.156, de 12.7 .6jO. aos servidores de
Pl'Ôjeto de Lei da Câmara nO 11. de! Rl.'qu€'l'imento n Q 13. de 1964 - DI)
emprêsa,s de navegação. empregados 19-64 - projeto de Lei n Q 952-C-56 _ ISe!lI:Ol E.e~aG.or V~sconcelos Tc!'1'I',;
Art. 25. A fim de assegurar o pag'l. .. em
estaleiros. escritóri.os, armazéns, Regula o direito de representação e soh.clt:l11do l11formaçol's 3C Pcder E;,;r'_
nl(n~') d..:.s contribuições neceFsárias
e tráfego do Pôrto. que o prOcesso de responsabilid~de a.dmi- cut1vo, , l,-avés do SIP. sobre maHa~
para eon.pietar o prazo de carência. trapiches
serviços durante a II Guer- nistrativa civil e penal ,nos cases de cre de mdlOs.
em ca,,:c de invalidez ou mor~e do prestaram
.
ra Mundial. de 1935 a 194.4. Apresen- abuso
de autoridade.
I Requerimento DQ 14. dt>- 1964 - D.)
cc
,,) P'2 no exercicio do mandat::> tado
pelo
81'.
Senador
Aarão
SteiTIon carllO. o lPC poduá instituir se~'l btuch.
PROJETOS tE DECRETO LF.GIS~ ~e.:,.ho: Senador Aarão Ste~n?ruch fO·
]. ro!rti\'o p·l"a ::,~u -ssociados.
LATIVO LIDOS DURANTE A CON~ 1.cltan::lo aos S~nhor~s ~"lll:11stros. .do
Projeto de Lei do Senado n Q 8, de
VOCAÇAO EXTRAORDINAR1A
\T!Bb.llho e Prev:d~ncla .....oclaI e Vla,·
Art. 26. ~empre '1ue o segurado SF 1964. Fixa san<:ões ao,> Chefes do:.
""
(
çao e Ob!"'as PublIcas, para G,'lle min",·, tir em m1n( d:o je~islativo re· ó:gãos do Serviço Público. centrali· IDe i6 de dezembro
de
1963
G.
8
de
formem 1s razões i10 não aproveit.~r.: 'nerndo. 1XI\"9 qi alouer das duas zado ou 'descentralizado, que (,Uficulmarço de 1964)
rnento de todos os maritimo'S. que .::er~
Casas do Con~resso, em Assembléh.ls tarem a concessão de beneficios. ma~
projeto de Decreto Ledslativo nú. ·,'ira:n em. Emprêsfls de. Navegação d:
legaiS, ao.., ser\'idores
L('~i~131:vas e Câmarru. Municipnis. nifestament.e
ll" em fnr;rão p('1Jlica CO'11 dire:to a públicos. Apresentado pelo Sr. Se:i'hl· merO 1. de 1964 _ proido de Decreto C~p.ltal Plwado. e ql:e ttVcram Qs sua.:.
t.E~islativo n Q 166-A-ô3." Aprova o B.t1vldade~ interrompldas.
vencim(f!to~ p~t'derá o direito ao re- dor Aaráo Steinbruch.
Projeto de Lei do Senado n~ 9, de 'Acôrdo Cultural entre 00 Estados RequerImento nQ 15, de 1964 - Do
{' hlmC'nto da fH"':<;ã,.,. dllrl'lptf' o exer.
C'('50 do mandato ou do cargo p-:.'l- lP-64. Dispõe sôbre o ingresso na car- UnidOS do Brasil e a Espanha· Rssi- Senhor Senador V.asconcelos Tort'<'s
reira de Agente Fiscal· do Impôsto de nado em Madrid, em 25 de junho de suli!"it.a.t'rtj.'l infonn!lci'í,~s ao Poder EXe~
blico.
.
cutivo, atrav~s 1u Ministério do Trn.~
P.i,{:gl·flfG único. F:ndo O exercício Consumo. Apresentado pelo Sr." se- 1960.
do marUata ou d'J cargo. far-se-á, o nador Vasconcelos Torres.
Projeto de Decreto Legislativo nl> 2 (balhO ,e Prcvidênda Social. sóbre o
r"· ;')'O''''T'!'nI0 dr: pensão, na razão
Projeto de Lei do Senado nO 10, de di! 19M _ projeto d~ DecretO' LeglS~ funeiQ.!lm,:~nto de Hospital do lAPO
do tempo em que haja, o beneficiâ_ 1964. Regula a venda de edifici<>;s de latlvo n Q 113-B-63. - Aprova O' Acór-: em Nlt,el'OI.
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Requerimento nO 16. de '19{H _

\)0

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL
~

___

_

-_o::;

__ . _ _

(Seção 1\)

';;'=~';'-.~."b~.====

C1ltivO, a~ravés d(I Ministério da Vl(l- ~.õbre a fi;'l!8Çáo do salário mínimo

nOI lOSecrctariJ'l;.
do Senado Federal e.1)
de março de 1964 . ._
Eva,'l,iro

Sünhor Senador VC1icoo('elos 'forr-e;. tão e Obras públüras a OotniJ;.<:fl() de Ú:~W.Clo d~ Acre.
informaçõe,'l ao poder Exe_ Marinha Mc-rcl:lnte. l'OlJre lUii.ala,:llo
R~querllnento n9 ~o de ..1964 - O(}
cuUvo, através do M:lrlistél'io do T1'8 le mercado na. S, T ,B G.
Senho,' S::n.'l(Íor Aarao S~eirlbruch sO..
balh e J;'rt'vigêncip social, sôbre "abasRequerinumto n" 23. do iDa4 _ DJ .4cits.ndo informações 91) SenhOl Mj.
tecimento d'âgua nqs ..t!OfljlUltOS re5i~ ~enhor. Senndor Aarão .sLcmürL1ch 1U- nistro .da.· Aeronáuhca, l:ólJte as pro
dencials do IAPI, no Alto qí\. Serra. .1citanQO ao Senhor Mlfil:it.!O da Via viçlênc,M aqotadas ,lar" a :-eaaupta~
em petrópoJ.1s.
..:5. 0 e O<lras Públicas. fi. fIm de qUt: \ao do funclOnali.sn~o u:>qJe.e Mmis_
lnfol'lllO SÕbl'e os motivos do não an-\,cno.
n,r;>querimellto l1Q 17, de 1964 - Ih damento de mnb de dois mil proees.
SCt1hor Senador V:u.ooneolos To\'t'e.: SOs, referenws n pedIdos de aJ,)Q'ien'. - - - - solicitando infonnações ao pOder Exe~ moori. de ferroViárIos.
SECRETAHIA
DO
CUtl,\TO, através do Ministério do Tt'sRequerüneptQ n9 24, de'lfW4 _ Do
SENADO
ln.,l-)ERAL
b-S!ho f' lAPS, sÔl::)re (lívtdafi de alu- 3ellhor
Senador José F.nnírio saBei
:.J
i 1.:.I1~..,.
.~lic1tando

1I1emtes VIanna. Diretor Gel'a!.
.

PORTARIA N9 24. DE MARÇO

DE 1964.
O Diretor-Geral, no uso de ~ua.5t "
.
."l r . . . lulçOê"s, re'>o(ve designat' B;,J.ld..'lml)
José '1!~~,'{eir4. AuxH..'lt de Limpeza,
l.ltL-ll, pano eXt::!"cCl' as funções de
Oon.1n", dá Gab.nete do Vice-L!der
c,o Blo-:c d\ol. MÜ"l'ma.
Secret.'H'!a. do SeHado FederaJ, Pnl
guéiS em ,arMília.
[ando à Pet)'Obrá.s, através- do Minis20 de março de 1964. - Evandro
Requ~rlmer,o nQ 18, de 1964 00 ~ério de Minas e Energia, diversas in_
Atos do Diretor Geral
Mendes Vianna, Direto:--Geral.
Senho!' Sena.d.or VaScQnee:los l'orres
PORTARIA NQ 2'" r:,~ ""'ARCO'
PORTARlA N9 25 DE MARCO
solicItando infOl·m!l.ç~f'S ao pOde-r f.!xe. ~orma.ções s.Obre a produção de petróleo e Sel.L'i derivadQS,
DE UJB4 ."".i:(.L
DE 1964.
I::UÜvo. através do Ministério dA Fazenda. $ôbre a. pUbHeação que deverá
Eeq1.lerimento 1)9 25· do 1964 - Do
O Diretor-Geral, no uso de Slt3S
o Diret()l' Gena, no UHO' de l-uai) atribU1Qõe~,
regulamentar a L~t do lmpõst.o da ~enh{}r Stmador Aarão S cembrucll soresolve d%ignar
Cid
Consumo (Lei n Q 4.153, de 28.11.62) . .i{'ttando ao DASP, infoflnar se estão atribuições resolve, ders.ignar GYl'Q Sebast ão Brugger,· AU:'Çntar ~egis
Vieira
.J\avief
.Motorist.a,
rL-9
t)li-fd
Requerimento n,·1 19, de 1004 - Do sendo procedidQs estudos para o Um ~xercer as NnçiJ,es de motor.lst~ do latlvo. p~ 0, para ter exercicio na
Ue equiparar os venQimentos Q.o.s mé~a.àtodifilSão.
SEtnhor Senadol' Vasconcelos rQrt'e" alGOS
Gabinet.e do presidente dé.. COillissão
sect'et,apf' 10 Sen~dQ Federal, &.11
iolip1t.a1:Cio íntormações a.-o Senhor Pl'e· ~UCD. aOIl pl'ocuragOl'ea ao ~.rvíço pú~ je H.elaçô~ }i'..J{.tetiores.
2Q fie março de 1964. emndra
feit.o do Oistrito federIJj $âbre casl).'5. Requer!me-nto n!:' 26, de 196~ ..- DQ
Secretan-a (1(.1 8enado F'f·peral em 10 Mendes Vianna, Diretor-GeraL
de desidl'at4çã(! ~m ('l'tfl.l:'!.C:\s, at~nq.i .. senhor 8en:1QOf vasconcelos 'lbrrcl5
de março de !~64. - EH"tr.G.-ro 1I.felld.C.i
dRs pelo FIospítal Di$.tr1t~i çte ~ra.sfl1fl
PORTARIA N' 26. DE MARÇO
sçlicitando informações ao Poder Ex:e .. V'Zanlla. PiréWl'~Gera.l .
. em 1963.
DE 19111.
cutivo, ntl'Clvé3 do MilllStérlo Ç,as Mi
Requet'imento n9 20, ,de 1904 - 'DI> nas e Energia, sObre pagamentos de PORTARIA NQ 23 DE Hl DE !\iARCO
O l)iretor-Geral' no 1.1..,0 de suas
àotribuições. resolve designar Rai,.
.52eflh9r Sene.dor JOs~ El'mirlo SD.!ici· percentuais reiath'os à. insalubridadf
p:e 1964:
mund:;, pompeu oe Saboya Maga ..
tando in.!ormaçôe:S ao Senhor Minis~ e n periculosIdado, aos operadores dt)
tro díl- fi'azenda, sôp;-e ao í'i,fl''dea.doaçá(> ~humbt) letra-etUa em ação no setor
O Dl!'etor Geral: no u.so de ruas li} í\ e S, Oficial Legtsle.tivo, PL!-1.
tributária r('a~b~flt1~ pela Uuià() ~() 1 :ctustrial da Petl'obrQ,s.
ah'lbuIÇoeg resolve. qOl'ignar Geraldl- para ter exerclclo na,. Diretoria d<\.·
• exorcíc10 de lS1i3.
} H~querhnento n? .26. de ·19ft' _ D.9 no Alvea pôrto. Amal1ar. de porta.t'la, Biblioteca.
. .
Requf:'rimcnto n9 2Z de 1964 - Do 'SE'nhor Se-nnct.or Adillbert.o Seu a soli. Pt.-lO, ptl.n~ exercer ai funções (le
secretaria: ~o Senado Federal, em
Se$Ol' ~..enador Va:;cOpndvs rorr!'};3lcÜandQ informações no SeIihoi' M:~ni6~ Icontínuo n.o Gabinete do presidente 20 çle março· de 1964. ...". E'vallàro
~ollcitando informações aQ poQcr Exe,. h'o do l'raQf\ill0 D Pre\,idéncia Socia!1 Ida Comissão g.e Relações :{l:xterioce.C!. /rfen4e~ Vianna, Dlreool'-Qoersl.
I.
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COMlSSõES PERMANENTES
ACRICUL TURA (7 Membros)
Titulaté!.

Part'lõQE;

Eugnic Bal'rvs
_
I V Ice· Presidente)
.]O$à Feliciailo

Nelson M3.cttlan (l!cenc1ado)
lJtit-llilll Rosado
.Raul 01ubert
Lopes da Co:sUI.
AntônIo carl~

'. Suplente.
Attll:o FonL<\ua

p$b

Pedro LUdlwiéô
Al\r~o SteluOfllch

1"1'B

2
1
'A

Pl'B

3

Vago

rjDN
tJl>N

1 Daniel K':"ieger
2, João Agrlpmo

PSO

pTB

-FINANÇAS (16 Merobros)

,I

Titular ..

Vb.~Ô

Josaphat Mannho
, Amaury SUva tlicenciado'
Bezerra Neto
Artur VlrgUio

.

FattJdoo:
!'~1l

PSD

PTB

1. Netson Macula0 '

,Bezerra Net.o
D!X .. Huit Rosado

PTII

2
3

Pessoa de Queü'oz
Jose Errntrlo

P'rB

PSD

5 Hei'lbaltlo Vteira,

P'l'B
Ul.lN

2 SUvto Pêncle$
3 Edmundo Levi
1 Aton..~ Armas

UDN

2 Daniel Kr1egel
3. João AgtlJpinO

PclJ.)

pnr

1, Arg,

1lllN

F'lglie1J €au

RUI Paunel.ra

Reumôt.s:,

~SD

JOU1;Ulm

GUldoJ MOl1alO

bDN
Pb..O

Vasconeel06 forres

P'rB

Qlla.rta~felras

e.s

Parth100

PSD
POSO
PSlJ
P'l'B

Dlx-HU1tEUlsacl<>

P'l"B

O

Mgemu'o

'Oll'N

:) Jú110 Lelte
1 João Agnp:no

'ri tul a.r e.s
Walfretto Gurgel
Sebastião Archer
Olx-Huit a~sado 'Pl'E"$)

Padre Cataz.a...'1S (Vlce"Pres,)

Pres )

PSD

Ul)~

~erl1:)aldO

João 'f\.gTlpmu

\/lelra

as

RELAÇÕES EXTERIORES (11 Membr<ls)
Titulares

S:lpl€'ntcS

Filinto MulJer

P~ll

Jefferson de -Ag1Ha.r ' IPres.)

Vivauio LltnB

Mf'.!, B:a!tB

1 ,!t:::ó C1à.ndldo
2 Zac."!•• de Assumpçllo
~•. 10. Clrl Brul:::.e:r

,Padre caU:.7.u.o:J
Arnon' ~ Melo

nor.as.

1

Menezes 'P11nentel

2 Ruy -(,;arnelro

PSD

3

José GU:;umdrd

4 Vlct.Qi1nO 1",eITe
1 Al'gem1fo de r'iguelredo
2 Ant.ÓlO Jwà

P'l.'13
Pl'B

3 V,);o
1. Du.nlel Kr!eger

ODN
UON
UDN

2:

EuriCo Rezenoe

3 J02.~ ê-gr:p1nO
4. Mem de sã

o.r.:t):l

Eecre~r',D,~

O'ftéJ-2.1 Le$iSlatlvo, Plr'6.;) B, CasteJoD Branco •
.a euniões. QUInLaIS· fel:ra.!> a.<; 15,QO noras,

Suplentes

Benedu:to

1.
1

Lelt~
UDN
2. l?os~rpt'1at Marfnho
Secre:ár>a; Onelal LeglslatlvO, PL-B, Sarah Ab;a.h~lO,
R.eun:Ões: l"rças·teIfEta
18,00 horas.

2. Si.:iefreCo PaellfOO

.I

da Costa

1 Lobâ,c, da SiJvelJ'a
2 Jose Fe!lCtanu

!'dO
PTB

a, -Se.tJ8stJão- Arc.her

P,'l.."tl!iQS
~

fi'igu.etredo

JúUo

EDUCAÇAOE CUL JURA (7 Membros)
~,renezf.lS p.mént.et
WaltreCk> üureei

LOp~s

d~

Suplente"

PSD

Oscar .P:lSSOS
Antônio variO:
Jose Càndldo

àS 16.CÇ

~

llE'ltf Neto

Pat~nos

Aarão StemoruCh
PSD
Pessoa de Q:ietro2' I V1ce-Pres-l ,P"lB

to. . ranco
UD"I
UDN
Lopes d.a Cosla
S€',cret\\r C' AuxtUar Legis.\ativp,

'2

REÇ>AÇAO (5 Mombros)

PBD

Ad'llphO

'J."1fUJares

UON

~iariz

SU{;)léttei

1. Sigefredo pacheco

SeCl'eUt:"o AUXIliar Legislativo PL... 9, J Ne,y PM.';us OanLas.
RcuIlloeS: QUlotn.fs·te1ra.s à3 16,00 bora.s .

PSD

S

fêrças--fel.rfuS

Dillarl:e

.Benect:cto Va':'ladarea

PHl

RflJrj:ôu;,

['TB

PSD

PTI3

Leite

CândIdo

AtJréilu Viana IVice- Prea,)

:::;l1plcntes
,
1, Jefferson de Agutar

Júlio

Mel1lbros)

<'\:T.on de Mel"

,

NelSon Macu!a.n

(7

4

~

prB

Pessoa de Que.;oz
Amômo JUcá
t Lopru da Costa.
2 Zncartas de Asstlmpcão

;?I'S

-

SU'p:entea

. p:5l)

2
3

j',

Membros)

4 Josaphat MarUlho
1 Oscar Pa-!:,sos
2 . Bezerra N1!LO

VIce· P"es ')
~ ucecc;lado)

PTU
UIJN
ObN
UDN

?SD
P>:<ll
P'IB

1 Flllnto' Mu.tJer
-2 gUo"'êb10 Barro.s
I Herlbaldo Viéira
1_ Aarào Stelnbruct

PSD

JUlio Leite

i

l"'rB, 1. Aurétlu Vlt'l-fil'J.a

WHtSon Oonljftlvea
RUy Carnell'U ! Pn::
)~

Pattl,10S

!

PSD
PSD

Suplentes
1. Leite Neto
2, Lobão ds Sllve,r,a
3 Eugênlu' Barrus

Pa.it\..'\O.!

Her1baldo \'ielra-

ECONOMIA (9 Membros)

Jose Erwmo

M lO,OQ hOrQS.

POLléoNO DAS SeCAS

Reum6e.i, 'QulnkU:telraa às 10 noras,

Filinto Mu.!er (PresIdente)
EU~n10 Bar"os
Attl110 Fontana
Jose GUl0mard

4 Mllton Can:lpo.!l
1. ~>\Iur.:;j(l de Ca.rvalho

TitulareS

Antllnlo .ruo.
Dinarte Mart2
On"..q
1 Lí>pes da Costa
Euncc Rezenoe
U1.>N
2, 'Z.acariru> de Assum~Ao
Secreta.:.1I., .oneraI Leg[slatJvo, Pl.·3, Ju!!eta H.ibelr odoa ::>aDLOIJ.,

'J":tulares

UON
PL

SecNtor:a: OnelaI LegiSla.tivo, PL·7, Vera Clt!- Alvarenga MaUa.
Reuniõ:c>s; QUltll-aB-teU'9,s às 16.i)O rora,s,

lU 10 hora:!!.

PUllenlcl
pedro LudoV1CO IVloeTPre!.)
Lino de Matoa IP:esldente)
Oscar Pas~s

ll~UHlj

~lene'les

2 EutlCD Re'l.ende
3 João Agnplno

F"BD
Pk)O

Hertbaldo Vieira.
EurICO Rezeq..de
Antônio Carlos

Dtx-HU!t Rosado

. DíSTRlfO FEDERAL

Ut>~

PaI'CiCiOS

V\valdo L\tna IPre-~ ~
Amaury Silva illcenclado,

Secretàno: Or, E'vandro Mendflf; Vianilll, D!retorOeral.
Reunlót-e.

Quana5~·rel.rM

a&ul GlUberti.

prs

pareme

l!ic:enciado I

AUrCllo Víanna
1 Ed L~,1
5 Ant6nJo Jucà
2. Mt:l0 1:5f:t;;:a
• 1
\dOlphO t<'!'anco
4.

nB
OiJN
UÜN

Tltula.res

I

P'tB i;;-

...1"8

Carn':lro (" IL ... -.t;'res.)
!.leIO Br'II' RUy
Waltrew -OurgC1
JOSé GUlomard

I

Malhe'to Seno
CatLete Plnheiro

(iiCenCladol

Lmo de Mat,rlS
Amaury S!lva

LEGISLAÇÃO-SOCIAL (9 lV,err,bros)

DDN

GIlberto Marmho

~cd!'-O Lud~<jJ1OO

\

D1i'etora

Afiro Moura. 'Andra.de - Pre.s psu
Caroilo Noguel-ra da GEtillA __o p't'a

5.

Secrc:ár'G. Auxiliar Legi.slaf-H"O, PL~10) dÚi Srtigger.

Secreta:;lO: Otlciaí LeglslaUvo, PL-8, Ronaldo I1'errelrà 01~.
Reurhõe,s: QU9.rtas-feu-as às 16,00 nOrM.
'ritulares . . .

I'SD

IJOpes da Costa
Mem de Sá

Substltutm

PSD

peú

PI'S

AlorSIO de Carvalho
Eurico Rezende
'
Milton Campos IP ..esldetté

Stlplent~

3 Mene2es Plmental
... Attlbô Fontana.

P,;O

WIlson OOnç3-JVeS
Ltlt,E: Neto
Arg, de FigUeiredo IPre.s. )

.

Menezes PHnente
Lelte NelQ
BCl1edlt.o V'alladares
Aarão Stel1lbruch

1.
2,
3
4

$upJ.énu.

1. JOSé - UUiQmRfd
Eugúmo Barrvs

>'dD

Daniel Kr1eger (Vice- Ptes)
Oinane Mariz
lríneu Buanhausen

CONSTlTUIÇAO E JUSTiÇA (11 l11emb~os)

I

>,<lD

Lobáo da SU'felra

Slgetredo Packleeo

'Em 12 de de1.embro de lPfl3)
SecretAMo: Auxillar Leg1S1àtltO, Plr!? Juse
RenmCit:l' Quartas·teiras às 16.00 horas.
rolota: Vaga
, . a PreG.ldênCla..

Titulares
Jefferson de Agulnr
Ruy Carneiro
Lobâo da SUvelra.
Wilson Gonçaives
Vice· presidente)

Partidas

Vlctt:mniJ l"rell'e

SAúDE (5 Membros)

Val~adarea

Sl~etredo Pa.cbeco
PSO
~
Pt'g
Pessoa !'le Queiroz
I. V-aglJ
pTB
Vago
Amaury SlJY-9 'llcenciado)
~
ODN
L Adulph(' Franco
AntOnio Carlos
. Pedro CalRzans IVice-Pres ) Ol>N
Z MlltOD ·Dampos
U!:>N
Mero de Sã
3 ~roon de Melo
Secretttl'la: Ollc!al LegIslativo, PL·7 Vera de Alva.renga Marra.:
Reunlt:3: Qunrta·telra.s àS 15.00 hor&3,

Tltultrre!.

j

;-'

Pa-rt~·oo,

Suplentes
1. E'ugênfo Barres
PS.tl \~. Wauf-redo Gurgel
DlX~-HWt Rosado 'V:lce-Prea ) ·PTB
1. Antômo Jucm.
Lop.. d. COSI" ,Presidente) UDN1. Dtnarte Mara

'Pedro Ludovioo
SIgetr~dO pacheCO

MlgueJ Couto

.P$'O

PSP

-'

I. Raul Glubert!

Secre:ts.rlo; Auxilia.r LegislativO, PL.. tO. Eduardo Rui Ba.rbosa. ~

_ .. aounl u; 9ulnt..-te1r •• N 15,00 hor...

-

620

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Sábado 21

nhor Senador Sigefredo pacheco. mero 1.158-63. do 5r. Senador Ant.ft-,.
aprovado em 15 de
dezembro ce mo Jucá, aprovado em 10 de ,jezem."
bro de 1963,
1963.
.
Membros (5) _ Partidos
Membros (5) - Partidos
José Feliciano - PSD
JOSe F ellcuHio - PSD,
Ruy Carneiro - PSD.
Slgetredo Pacheco (VicePr.)
PSU
,
Ant-õnio Jucá - PTB.
Padre Calazans _ UDN.
José Ermirio IPreslderite) - pTB.
Josaphat MarUlho - S,legenda..
Lupes da Cosia - UUN.
Aurelw Vianna I Relator) - rSD.
Sec:"et.àrlo.:
8uxillar
LegiStatlvO, H) Para o estudo das Mensa ..
PL-lO ,Alexandre Marques de AlbuO'ens do Poder Executivo re ..
querque Mello
1:;:>,
ReLmlõe~: ~as e 4l)s terras às 14
• ferentes a REFORMA AO"'!

SECURANÇ/\ NP,':IONAl -(1 Membros)
Titulares

Partldos
PSD

J'J,~~

UII,umard
VlG10I tn{. 1"1 c.re

O.:oCiIf Pa..,s~·
Stlve:;,I-Je YfnCles 'Vice-re3'
lrlneu euanndu"en
Z'I!"\:aia ... de As~umpção 'Pres.)
RaUl UlubertI

l
I
I"

Suplent.e..J

,.

RUy carnelro
AttUlo Fontana
1 D1X-Hult .Rosado

P::>D

2

PTI!
'P'I'B
U1Jl'
UD:"ij

~.

I
~

Vaao
Ad~JPho P"Tanc()
Eunco Rezende

1 Miguel Couto

PSP

SecretáriO: Onclal Leglsh'ltlvo, PL-8. Alexand.re Pfaender.
ReullIô,",.,: QUlnLas-telfas às 1700 nOI'as.

Lelle !\:etu 'VIce· Pres )
S,~f'rrl:'du

SLj .. -e~trE

Nelson MaCua\ll
Anri.H!w Carlos
Pildre Cn.i(llanS
;~,

P,,:ilJ
p ..-.;1)

PaL'OtCO

PêflCJes

1
2
1.
2
1.
2,
1.

pres )
Pl'B
dlCenClado) . PTE
U!JN
U~)S

AI }ys:{, oe uarvãlho

p~

vicUfino Freire
BenedIcto Val1adarT',.3
Eamundo _Levi
Ant-bmo Juca
Dmarte Marl:?
Lope<' Costa

E) Para efetuar o tevantamento da PRODU CÃO MINERAL
DO PAiS_e est'udar os meios j
c apazes de possibilitar a

PaSS~

sU.U

DantOlS'.

(5 Membros)
Titulares

Part.100S

Suplentes

subslj~ut-oli

1 Jefferson Oe Agu1ar
2

Filmto MU!Jer

1 Silvestre Péricles'
2 Miguel Couto
}- zacarlas de Assumpção
Secretar'C:;' onelal Legi.slatlVo. PL-S Alexandre PfaenOer,
Re'lt1lões Quartas-tetms as 16.00 noras.

Cnaoa em vlrtude. d-o Requertmen~
DI' titia-ti3,
do Sr. Senador "QSé
El'lntflO, aprovado na sessão de l' ele

seLelÍlbro de 1963"
I OelHgnaaa em 19 de setembro de
196::J
Pro:-rogada em virtude do ..:teque.
rlment-o DI' 1.15!J-63, do Sr. Scn.-ar1or
MlltOll Campos, aprovado na sessão
de 10 de dezembro de 1963,
'Membros 19) - PartIdos
José {o'ellclano _ P8D.
AttlllO Fontana - PSD.
EugêDlo Barros PSD.
Jose ErmlrIo I Relator} - J?'fB.
Bezerra Neto _ PTB.
M~lo

COMISSõES ESPECIAIS
A) Para Revisão do Projeto quel
detlne e regula a PRO TECÁO AO D1t-lEI10 00 AU-I
-rOR
.'

Wllson GonçalVes -

PSO.

Arthur VlrgUm - PTH.
E<1munao LeVI _ PTB
Aaolpho'l'ranco _ UUN.

EUrlCQ Hezende (VlceProo!dent-e).
UDN.

CrldCla em virt.ude do Requeriment.o
Josaphat Marinho - S/legenC2a.
'lW ti~ do Sr. tieI.atlor
Muwn
Secretano:
OtLClal
LegLSutt.lVO,
(;dH!i.HJb, apl'uvaO[j em :.lO de lane.ro PL-ti, J. S, CastejOfl Branco.
d, '96l.
DeSlgnada em ~2 de novmbro dei C) Para o estudo do~ efeiros

D

19,"

industrialização

to

nANSPORTES, COMUNICAÇÕES E OBRAS PüBUCAS

José rellCI3no f Pres \
r-SD
S€,IW,~tlãtl Archer
P.::ilJ
P'l'1:s
Bezenl:l Neto
prs
LIl10 di' Ma tUS
Il'lnpu lJ'IITlhaUsen IVice-Pres) uiJ~

I

Me rode Sá

v€'c e:ár (,' AUXIlIar Leglslatl~'o, PL·9, J, Ney
He;J.ll!ões· Quartas fetras 'às 16,00 noras.

I '

horas.

Suplentes

Pai t:dos

I

I

SERViÇO PüBLlCOCIVll (7 Membros)
Tltulares

Braga - PTB.·
Lopes da Co.sta - ' UDN,
Milton Uampos
tPresldentcI

(JlJ~

.

Júlio Leite iVICePr,) - PR,
Secretano:
Auxilfar
LeglSaJt-Jvo
PL-lO ALexand.re MarquC;! de Al'Ju·
querque Mello.
tteun16es: ,):1.5 felras ~ 16 noras.

.

111~ ti:!, apruVaC1l.l em l:l de Oe.
~ to nV '7::14-63. do Sr.
Senador J~e
zemoru ue ,DuO!
VADAS
Ermlno, aprovado na sessão de 13 je
(;tJmp,eLdClu em 4 de faneiro de
novembro de 1963.
lUôa. t:UIll U de-s'goavao aos SeunJJes
Crlada em virtude do Requerimen·_
_
I!)enadure<.
V~wntelOS
Jorres
e LO 01' 53l-63, do Sr SenaClor Guuvee.
~esignada em 13~ de no\'em..!Jro àe
EC1Inunu(! LeVL
Vieira. aprovado na sessão d.e ~ ele 1963.
Pt'ul':'ugada até 15 de 'dezembro ie: agôsto de 1963.
I Prot'rogada até 15 de dezembro de
1964 em vu·tuae 00 ttequerunent()' nÚ..
Deslgnada em 8 de agõsto de 1963. 1964, em virtude do Requeruneuto
I 9 '3
-.
S
n ll 1 162-63, do 8r Senador Jú110
meru
J!j. ti , aO::;ir
eOador Mep.eProrrogada em virrude ao ReqUer!- Leite, aprovadu em 10 de dezemil:o
\ zes puuemei ~-p:ovado em 15 le cte- menta 0\1 1.161, de 1963 do Sennm de 1962.
~eOloro de 1963. .
"Senador Attf110
Foncana. aprvvajo
Membros '5) - Partldo!
Membros '71 - Partidos
lem 10 de dezembro de 1963. 'AttUIO
Funtana - PSÍ)
G:iberto Marinho - PSD.
Membros 15) - Partldos
Slgefl't'ctu Pacheco _ PSD.
.:vlelleze;, Pun,emel - PoSD.
Atti110 Fontana _ Prestdente
Jose Ermtrio _ PTB.
EenbalctlJ Vleira l1DN.
PSD.
Irineu Bornhausen _ UDN.
1I.lllton Campos - UUN,
José Fellclano _ (Vlce.Pr"
JullQ LeIte - PRo
VascuncelOS Iorres - P'I'S:
PSo.
Secretário'· I\uxiliar
LegjSl,ltt~O
Edmunc10 LeVI _ PTB.
PL-I0, Alexandre M. de A, Melio.
AlOYSIO ete Car\'alho _ PL.
Jos~ Ermlrl0 - Relat-Or' - P'I'B.
,
Adolpho Franco - UDN.
Aurélio Vianna _ PSD.
Secretária:
Oflclal
Legislativo, G)
Para o e-studo da situação
B} Para estudar situação da PL~3, Julieta RIbelro DOIS santoa.

I

rue!,Q

I

a

CASA DA MOEDA
Crla-da em virtude do Requerlmen.
t<J n' 561·63. <lo Sr. Senador JeUerson de AgUIar, aprovado eLt 14 ~e
I\gôsto de 1963. Designada em 28 ele
agôsto de 1963.

O) Para estudo das causas que
dificultam a PRODUÇÃO
ACRO PECUÁRIA e suas repercussões negativas na ex-

ProrrOgada até 14 de marÇo de 1964
f~tção
dIas I em virtude do Requerrmento numero 1 160-63, do Sr. Senaam
Criada em virtude do RequermwD,Jefferson de Aguiar aprovado em 10 -to n\l 569·63 do Sr. Senador José
de dezembro de 1963,
Ermirl0. aprovado na sessão de 20 de
Membros (7) _ Partidos
agôsto de 1963,
Designada em 22 de agOSt.o de 191)3.
Jefferson de Aguia.\ tPrestde::He
pronogada por 1 ano, em vlrtu1e
PSI).
do Requerimento 09 1.191-63 .io Se-f~O

MINISTRATIVA,'

.

-Criada por iniciativa da Càmara
dü6 Deputados aprovada pelo Senado
em 112 1963.
'
Membros 1181 Partid06
Senadores:
Wtl.5cJO Gonçalves
Leite Neto - PSD.
Slgetredo Pacheco _ PSD.
Argemiro de Figueiredo _ PTB.
Edmundo Levl _ PTB,

I

AdOlpho Franco -

ODN

João AgripIllO _ crDN.
AurélIo Vianna _ PSB,
Josaphat Marinho _ Sem legenda.
Deputados:
Gusta \'0 Capa nem a (Presidente) PSD
Aderbal Jurema - PSD.
Laerte V... elra - UDN ISubstltuldo
pelo eputado Arnaldo- Nogueu-a).
Heitor Dias - UDN.
Doutel de Andrade - PTB.
. Arnaldo Cerdeira _ PSP.
Juarez rã vora _ POC.
EwnJdo Pio to _ MTR.

COMISSõES ESPECIAIS
PARA O ESTUDO DE
PIWJETOSDE EMEN·
DAS A CONSTITUICÃO

I) Projeto de Emenda à ConsF) Para estudar a situacão dos.
tituição n9 4/61
TRANSPORTES
MARiTI- iQUE DISPOE SOIlIlE VENCI~IENda INFLAÇÃO E DA POlfTI-1
MOS E FERROVIÁRIOS
TOS DO:;, MAGISTRADOS"
CA fRIBUT ÁRIA E CAI'.:9IAl
.
'Eleita
em 27 de junho de 1961.
So' BRE AS EM' PRÊSAS PRI
Criada _ em virtude do Requer,men·

",,",rogada ate 15 de dezembro Oe
19ô:i em Vll'tucte ao t{equermV~Dr.o r,<1_

,

Março de 1964

(Seção 11)

~~~==~==--~~~~~d

Prorrogada:

- até 15 de dezembro de 1962 pt"!!o
Requerimento 609·61 aI:r. em H <1.
dezembro de 1961.

- até 15 de dezembro de 1963 pela
Requerimento '179-62, apr. em 12 de
zembro de 1962.
- até 15 de dezembro de 1964 pelo
Requel'lmento 1 138,63,· apr, em 16 a.e
dezembro de 1963,
Completada em '19 de outubro da
I96:!, 15 de malO de 1963 e 23 de ablll
ne 1963 .
Membros 116) -

PartidOl

Jeíterson de Aguiar - PSD,
Lobã-o da Sllveira 123 de abril di'
19631 _ PSO.
Ruy Carneiro -, PSD.
Benedicto ValIndares - PSD.
Wilson GonçaJves \23 de ,ab:'U de
1963) - PSO.
'
ti

do CENTRO TÉCNICO DE Daniel Krteger - UDN.
AERONÁUTICA I! DA ESCO· Lopes da COsta 129 de Jutubro de
lA DE ENGENHARIA DE 1962} _ UDN.
Mllton CampOS (ViCe~PresidetJ.t.e).
AERONÁUTICA, DE S JO- Heribaldo vieira - UDN.
Rm PalmeIra ..... UDN.
SÉ 003 CAMPOS

Silvestre PérzcJes 123 de aOl'il as
Cr!aaa em VIrtude do Requerlmpo- 19631
Bezerra Neto f23 de abrll de 1963)
Calazans. apro?ado na sessão :1e 13:_ PTB
de nlH'embro de 1963.
Afonsc Celso _ PTB.
Desl"g'nada em 13 de novembroJ ele
Nogueira da Gama - pTB
1963.
Barro.." Ca,~vatho _ PTB,
Aloysio de Carvalho (President-e).
Prorrogada a tI> 15 de dezem'lro ne _ P L '
~
19-ô4 t"m virtude da Requ~r!me.nto ""ú- \ Mem de Sá - PL.

to o" 168-63. do Sr. Senador i',Hl:e

'"

....;S;;;á:;;b;;,ad;;;o:;",;;;2,;,1===",===_","===",;D;,;I;:,;Â;:,;R,;,;IO~D;,,;:O CONGri.ESSO NACIO=N=A=l='"".";(=S,,;eç~ã=o,,,,;,;,II,;,,)==.======~M;:,;a:;;r~ço;;";;d;;;e=1;,;9:,:6;,,:4~6::;:2;;;1:..,,
Projeto de Emenda à Cons- l) Projeto de Emenda à Cons,

I)

tituição nÇ 9/61

tituição nÇ 7/61

iQUE DlSPOE S<)BRE AS MATeRIAS DA CO:\lPETí::NVIA PRIVATIVA-OO SESADO, INCLUINDO
AS DE PROPOR A E..'íONI>RAÇAO
DOS CHEFES DE ~lISSAO DlrLO~lATICA
PERMANENTE
E
APROVAR O ESTABELECIMENTO o ROMPIAIENTO- E O REATMIENTO DE RELAÇOES 01PLO>lATlCA5 CO~1 PAlSES ESn'ANGEIROS) •
EleIta em 4 de outubr ode 1961.

IQUE MODIFICA
DISCRIl\UNAÇAO

O REGIME DE
DAS RE~DAS)

Eleita em 20 de novembro de 1~61.
Prorrogada:
_ até 15 de dezembro de 1962, pelo
Requerimento

60;)~61

ap:ovado

em

14

de dezembro de 1961;

- até 15 de dezembro de 1963, pelo
Requerimento 782~62 aprovado eJll 12
de dezembro de 1962;
_ até 15 de dezembro de 1964. pelo
í1l'orrogada:
Requerimento 1.141·63 ,aprovat.lo em
- até ló de dezembro de 1962 pelO 10 d.e dezembro de 1963, •
Etequerimento 807~61. apr. em 14 de
Membros 1161 - partidOS
"-ezembro de 1961;
Jefferson de, AgUIar 123 de a.bril
- até 15 de dezembro de 1963 pelo de 1963) - PSU, '
Req 1.139·63, a.pr. em la de de:z;em·
Menezes Pimentel· - PSD,
oro de 1963.
Fillnto MuIler _ PSD.
C<lmpletada. em Z9 de autuoro de
Gu1do Mondin \29 de outubrro de
1962 e 24 de al>:il de 1962,
1962) - PSD.
RUy carneiro 123 de abl'll de 1963
Membros 116) - partidos
- PSD.
Menezes Pimentel - PSD,
Damel Krleger /Relator) - ODN,
\Vllson Gonçalves (23 de abril de
. EUrico Rezende
l23 de abri! de
1963, _ presidente - PSD,
1191l3) - UDN.
Lobão da Silveira - PSD.
M.ilton Campos - UDN.
Ruy Carneiro \23 de aeru de 10b3)
Her!ba1dn Vieira - UDN.
_ P8D.
Rw Palmeira -UDN,
GUIdo Mondm I.. de outubro de
Ama.ury 5lh'a 23 de abril de
19641 _ PSU.
EuriCO
:.:tezende '23 de abrll r.e 196.3) - PTB,
. Banos Carvalho - PTB.
1063, - tJDN.
Argemu'o de FIgueuedo - PTB.
Damel Kneger - UON.
Net.o 123 de abril de 1963
:r-.nlwn Camp~s íVice~Pl'esldente) _ Bezerra
P'I'B.
_ tJDN.
Aloysio de Carvalho - PL.
Ee, :oaldo Vlelra - UDN,
Lino de Matos - PN.
Lopes da Costa - UDN,
Silvestre PértCles ., ..•••. ) - PTB
VIvaldo Lima - PTB.
Amaury Silva (24 de abril de ~g:63) 1 M) Projeto de Emenda à Cons- Vaga
PTB. do senador Pin'-o Perrelra
t't
. o 10/61
I Ulçao n,
(2~ de a.bra de 1963) Rela:or lAPl.ICAÇAO D:\S COTAS DE lMp1 B.
POSTOS, DE.'flNADAS AOS AroA!oysio de Carvalho - "L.
,SICIPIOS).
Lmo de .Ma.tos - PTN.
Eleita em 28 de dezembro de 1962.
Prorogadsõ

K) Projeto de Emenda à CanstitlHÇ~O n 8/61
L\OXER,AÇl\O, POR. PRO1'j."'lA uo SENADO. DH CHEi'~E
Ç

IS{HW(~
IH~

;\ll~SAO

D(PLO~lATICA

DE

t....AttA'fER PER!flANESTE).

Eleita em 5 de outubro de 1961.
Prorrogada:
_ até 15 de dezembro de 1962, oelo
Reque:imento 6(}a~61. aprovado em 14
õe jane!.fo de 1961;
_ até 15 de janeiro de 1963, pe10
Requerimento 781~62, aprovado em. 12
de dezembro de 1962;
_ ate 15 de dezembro de 1964. pelo
Requerimento 1,140... 63 .aprovado em
10 de dezembro de 1963.
COmpletada em 30 de março de
1962. 29 de outUbro de 1962. 23 de
abril de 1963.
Membros (6) _ PartidOS
Menezes PImentel - PSD,
Ruy CarneirO I~ de -abril de, 1953>
_ PresIdente - PSD.

Lobão da Silveira -

PSD,

Jefferson de Aguiaz (23 óe abril de

1963) -

PSD.

Guido Mondln ·(29 de outubro de

1962) - PSD.
Daniel' KrIeger - ODN.
Eurlco
Rezende (23 de abrU de
1963) ~ UDN.

M11\Qn campos - UDN.
Herlbaldo Vieira IVice-Presidente)

-

UDN.

Lopes da Costa - ODN.
Vaga do senador PInto F.".etra
(23 de abril de 1962 - Relator -

PTB,
'
Bezerra Neto (23 de a.bril de 1963)
- PTB..
.
Amaury SUva (23 de abrll de 1963>

- P'I'B.

Vivaldo LIma - PTB.
"
Aloysio de carvalho - PL.
LIDo d4 !4a\()O ~ F1'N..
.

- até ;5 de dezembro de 1964., pc>lo \
Req. 1.1.1.3·63, apl'Çlvado em ~O de
dezembro de 1963,
Completada em 29 de outubro De
1962. 23 de abril de 1963 e 22 ~e JUlIio de 1963.
Membros - Partidos
Jeflerson de Aguiar - PSD.
Wilson Gonçalves (23 de abril de
1963) _ PSD.
Ruy Ca.rneiro _. PSD.
Lobão da Silveu-a - PSD.
GUldo Mondín l29 de outubro de
1962) - PSD.
'
Milton Campos - UDN.
HeribaJdo Vieira - UDN.
Lopes da Costa - ODN.
João Agripino c23 de abril de 1963)
...:. UDN
EuriCO Rezende <23 de aJJotil de
U63} - OUN.
Silve.tre Péricl.. \23 de abril O.
1963) - PTB.
'
Nogueira da Gamll ~ PTB ..
Barros carvalho _ PTB. .
Aloysio de CarvalhO - PL.
Miguel Couto - PSP,
Cattete PlOhelro \23 de abrlI· de
\963) - PTN,

- até 15 de dezembrc de 1963 pelo
Req 733-63 aprovado em 12 de ae ..
zernbro de 1962,
_ até 15 de dezembro de 1964 pelo
Req. 1.142~63 aprovado em 10 de ou..
tubro de 1963.
Completada em 30 de março de
1962, 29 de outubro de 1962 e 3 de
abril de 19113.
Memb:os (16) - Partidos
Jefferson de Aguiar _ PSD.
WIlron .G<>nçalves (23 de abril de
1963) _ PSD.

Menezes Pimentel - PSD,
.(
Milton campos - UDN,
HeribaJdo Viena ViCe-Pl"esiden~ _
UDN.
Eunoo Rezende 123 de abri Ide
19113) - Relator - ODN.
Silvestre Perlcles l23 de abril de;
19113) - PreSidente _ !'TE.
Nogueira da Gama _ P'FB.
Barros Carvalho - PTB.
Aloysio de Carvalho - PL.
Lino de Matos - PTN,
João Agripino (23 de abril de 1963>:
- UDN.
Damel Krieger _ ODN,

Q)

Proj~o

,

de Emenda a Cons-.

1

tituição n9 3/62
(AUTORIZA O TRmUNAL SUPERIOII ELEITORAL A FIXAR DATil. PA:E\A A REALlZ/\QAO DO·
PLEBISCITO
PREVISTO
NA'
EDENDA

4 -

COSSTtTOCJO:\'AL

N°'

ATO ADICIONAL).

Eleita em 10 d.e julho de 19a2,
prorogação:
_ ate }o de dezembl'o de 1963 flP)O
Requerunenw '18'1-62 aprovado t'm 14
de dezembru de Hiü2.
O) Projeto de Emenda à Cons_ ate 1il de dezembl'o de 1964 !:'C'lO
tituição n9 1/62
Req:.enmentc 1 140. apruvado em ~O
• ..
de 1t!.lemoro de 1963
(OBRIGA I Ol-tlEDADE OE CO;SCUR- I Completada em 23 de aO:-ll
ele·
SO
I."A.RA
lNVES'fIUURA
1::.1\1 1963
CARGO l.Nlt;lAL DE CARREIRA
.

E PROIBlÇAO
I:\TEIU!\ASJ,

DE

NOMEAÇOES

Membro." _

PartH};J5

Jeffersun ele Agu:ar -

p~

de·
1963) - PSD.
Ruy Cal"ll.elro - PSD
Lobao da Silveira - pSD.
Menezf'S PImentel - P,::iLJ
LeIte Ket.:I (23 de aorll de 1.963;
- até 15 de dezembrO de 1963 DeJ{.t PSD
MiJtoD Campos - UDN
Req 1.144-63. apl'llvado em lV de ·de·
, HerIbaldo VIeira - UL>N
zembro ele 1963.
João·Agripino 1::!:1 de atml de .9(3)
COmpletada em 23 de ttbI'U de 1963. _ UDN.
Membros _. Pan.Iàos
EuriCO 'Rezende
(23 de aorll de
Jefferson ae Agwar - PSD
1963) - UUN
Wilson \ronçaJves \23 de a.brll de
Daniel K.l'leger - UI)i'I
1963) _ PSD.
Silvestre PéTlcles (n de atll':} afl
Ruy Carneiro - PS.
1963' - PTB
Menezes PImentel - PSD.
Nogueira da Gama _ pTH.
MiltoD Campos - UDN.
Barros CarVa~hll - ?TB.
Heríbalào Vlelra - UDN,
Mem de S8 - PL.
Eurico
Rezende 123 àe ao:-11 de
Aarâo Stemoruch _ MTR.
1963) - UDN.
João Agripino (23 de abri! de 1~63 R) Projeto de Emenda à Cons- Vice-Presldente _ UDN_
tituiÇâo /lI:' 5 62
DanieJ Kr!eger - UDN,

Eleita em 10 de maio de 1962,

Wilson üonçaJves

(23 de

Prorrogada:
- até 15 de dezenlb:-o de 1962, pelO
Req 185-62 aprovada em 12 elE ::U:~
zembro de 1962.

Silvêstre PéricJes (23 de abril de tD1SPüE SOBRE A ENTREGA AOS·
l.\1UNICIPIO~· Uf<; iW'7, OA A!{HE ..
19113) - nB.
·Ruy Carne1ro';" PSD.
CADA.{;.AO UOS ES'I AUOS \}l !\,~ ..
Lobão da SIlveira - PSD.
Nogueira da Gama _ PTB.
DO EXCEDER AS RENDAS :.\lUGuldo Mondin (29 de outubro de
BarrOB Carvalhc - PTB
NI<.;IPAI ••.
1962) - PSD.
Aloysio de Carvalho - PL.
Elelta
em 13 -de S1?tembrc d-e .i.Pd2.
Aurélio
Vianna
!23
de
abril
de
Ml1ton Campos - UDN.
'. Hertba.1ck> Vieira - ' UDN.
1963) - Relator - PSB.
prorrogada:
Lopes da Costa - UDN.
- até 1:;' de dezembro de 19â3 DfJO
João Agripino (23 de abril de 1963)
P) Projeto de Emenda à Cons- R.equenmenr.o n" I 141-ôa d.pl"v\ "cc
_ UDN.
ém 12 de dezembro ae lY62.
tituição n9 2/62
_ at.e 1:- de aezembn de 19'i4 oe/4)
EuriCO Rezende (23 de abril do
1963) - UDN.
'
(INSTITUI l'OVA DISCRIMINAÇAO Requerlmeot-o 1 141'0 .Mproi"a..J( ~D
S!lvestre PérlcIes (23 de abrU de
DE RENO/\S E~1 F.\VOR DOS LU de dezemt)rf.. de ,963
19113) _ PTB.
CJmpleWa em n de a:H!: Oe lbtilj.
1dUNICtrIOS) •
l\lemorUé - PMt·a·~
oNgae1Ta da Gama - PTB.
Eleita I?m 23 de ma1Cl de 1962.
Jetter,:,otl Oe Ag1.J.1al - PêD.
Barros Carvalro - PTB.
prorrogaçao:
Ruy Caroero - l'ciD
Josaphat Marinho ,23 de abril de
_ até 15 de dezembro de 1963 peJo
LobBO da SJvera - 1-'::;1)
1963) _ S. leg.
RequerImento '786.62.,aprovado em 1.2
Wu..."On U'jf.ca;\·c::. .4!:i ae abrt. de
. Aloysio de' Carvalho - PL.
de dezembro de 1962;
1963! - POSU
Llno de MaWs - PTN.
_ até 15 de dezembro de 1984 '11"10
Leite Netc 23 4 631 -' P8D
Requertmento 1. '145-63 aprovado em
Meneze" t>.mer.tel - PI'.e.,.IGente,
MiJtAJn CampúS _. OU:'II
10 dt' dezembrCl de 1963.
N) Projeto de Emenda à Cons- Completada em 23 de aorll de Herlb&Ido VIeira - UlJN

196~.

tituição n9 11/61

(CRIAÇAO DE NOVOS
MUNlCtPIOS)

Eleita em 28 de março de 1962.

ProrrogaçãO:
'
_ até 15 de dezembro de í91l3 pelo
Req. 794-62, aprovado em la do /I>e~embro

ele 1962.

•

Josaphal Marrnhl.; :.l.:l '1 63)
V"lCf)· Preslcent.e - UDN
D30le. Krleger _ UUN
Jet:ferson de Aguiar. _ PSD,
Vaga do Se-ntlOl Pm'{. to errE'lrB
Wilson GOijçaJves 123 de al>:-tl d.e . Ellf\CO Re'ZendE' 123 4 6::11 - U UN.
1963) .Il. PSD.
126 4 631 ?Te
.

I

Membros _

Ruy Carneiro -

PartJdos

PSD.

LobA.o da Silvelra - PSD.
Leite Neto 123 de a.bril de ;9d3)
PSD.

Nog-ueirO da Gama PTB.
Barros carva:ho _ PTB
Mem df' Só

-

PL

Miguel Cout-o \23.4 63).

-

PSP •.

;

,

j~AP.tO

DO CONCRESSO NACIONAL

,----~--~=======~

3)

Pro~lo de EmondO!;
ti.t\.ução n Q 6 é2

sUvestre I"r!cl ...... PT1I

=

Y) Proleto da Emenda. à COrís-

Ed..'lHmdo Lev1 -

?TIl

Argemito de Figueiredo- - PTB
• ..
6
A.:'gl!mi ~o F'tgue.:.reao \ _ P-T'B
Eurico Rezende (23,4.63) _ t1IIN
titUlçao 119 5/ 3
Mele Urtiga - f'TB
EUflC(. Rezende 123 4 63 \ _ OD
M1Iton campos ... , IJDN
. lDISPOE 'SOBRE O IMPOSTO DE
1.Ar"'IEN'!A PARA (l1.~,\'fRO () NUA.oyslo_ de Car"ialho __ UO,
nU:,..O
Df.;
Kt!:: .... :-l:SE~·j;A.s.TES
~~e~af'::;:fnh-;;~~m
{egencla
VENDAS E CONSIGN.tCOES
Afonso Arinos. _ UDN
uoS ES'r anos ~ ~lU U~~TRrro
Aloysio <I. Carvalho ... I'L
I>esl~ned.a em 31.5 63
JO&3phat ~lal'iC!lo R€l~~tür
l' ~DZP.~L ~u S.::\...<\UOI.
Prorrogada atê 15.12.64 pelo Re ... Sem Leg~nd~
E!el a em 132 6'.1
V) Projeto da Emenda à Cons- querimento número 1.154 ... 63', apr~ Au::-NIQ. Vtann3 - P'l. B
Jú~:o Le-!to- _
PR
l-1l,do em lO.t2.6Z
I
p,orrogada:
títuição n q 2/63
Memol.'os _ ~t1~
- ate 15 1:': 63 belo Req'leruuento
(DIREITO DE PROPRIEDADE)
\ ---C-O-,M-~S-S-õ-E-S73';-02. up:o-va;:tu em l~ L:t 6!l~
Jetterson d:>c Aguiar - PSD
_ a;.e 15 l~ 6·~ pelo Reque:1mento "DeSigna-dos em 23 4,63
Ruy carne:ro _ PSO
PARI.AJiiENTAtU::S Dl
1 J48~ô3. &,\)!'ç:01ndo e!ll. 16 L! 63.
prorrogMa-:
Lobão
d. Silveira - PSlJ
INQUÉRITO
C(JmpieLad a em 23 4.63.
_ até 15 12.64 pelo Requenmento
Wtlscn G<lnçaj,es - 1'61>
I
Memoroi - partidos,
1.151-63. a;provado em 10_12 63~
CRIADAS
DE ACOIt/)O Cm1
Mel:l-czes Prmen:el - l?'SD
A(H. 53 (M C@~ST ..nJH;l\O
Leite N&t{) - PSD
Jeffen,on rta A:gli.ar _ PSD
Mero-bras - Partidos
A.n:iau.ry. SilvA _ PTEO ,\UT. U9. ALtsEA A. 00 r
R..i)' Carn<"lI:o t'SlJ.
J-ef-ferson de Agu 1a.r - PSD
Bezerra Neto _ I'TB
G ll\lENTO lNTEl~NO.
Lvbao da_ SUvelra _ (te.ator _
Ruy Carneiro - Presldente - flSD... Vaga do 8ena-ctOl' tlulnborto 1.') P
P~DLebã.o da Silveira - PSD
. . .
.
ara apurar a aqwslç'
Neder - PTB
Wll.sun Gonçu:·vts
(23 4 63)
Wilson Gonç.alves - PSD
Argem1ro de Figue1ndo
PSI>
Menezes PImentel _ PSD
pelo Govêrno Federal, d
Eurico- Rezende - UON ~
Meoe.,es ?-.niente\ _ PSD
Heribald'o Vieira. _ Vicc~Pr~.ueD...
acêrvos de concess!onári
M1Iton
Campos
UDN
t"l'1tOD Cllmpl)~ _ UD~
te - PSD
Dan!e!
Krle<;er
UDIi
de
serviços públicos e
Het'l!J-alo-o- 'i lt'H'e _ UDN'
Am-a'ury Snva - PTB
Aloysio de Carvn1ho - P L . ,
. I rt ;-30 d
h
.
J,:Jsa.pl'.at .Ma.rwhv - C;!3 4 53}
Bezerra Neto - PTB
Jcs.aphat
Marinho.
_
Se
Il.1.Leg!llda
1fl.\)O
89
e capas
OU:-J
• _... Vag9.. do Senador l'ul.:O- r·crDaniel Krieger _ UD~
. reira_ - P't'13
a~ para a Cia Siden
El!.flCO RezenàB __ 123_" 63) _ Vl- . Silvest.re pedcles - PTB
Z) Projeto de Emenda à Consg~a Nacional.
~e .. Pre.<Jdente _
UDN 1
Artur VirgUio - PTN
tittl;ição n~ 6-/63Crtada pela ResOfução lrómero
... Vaga' do Senador Pinto Ferreira
Eurico Rezende {23 4- 63} - l1u!'i
(234..63\ - Pre.sid_f'nte ~ PTS
M11t..ol'l Campos - Retat.or _ TJDN
(lNh"'t..E~l[Brt.IDf\DE)
I' de 1963 assmada pelo Senhor Ne'...
Ma.cumn c mais 28 Senl1011ts SfH
Nog·l.Ieita dI) Gama - P't'B
João ,Agripino - ODN'
Oesfgnada em 2 10,63
dores lapre.senteda. em SO- de maU.
Ba::-roo Carv'nlho_ _ PTB
JOSD.p!1at Marit)ho - Sem Legenc1a
Mem de Sá - Pt.
,AlcrySÍo de Can'albo - ~L
Prol'Tog~do até'; lã tZ:.64 ceIo a,.. 1963r t
.
quer1!llento número 1.1!;6"53-~ ·ag~ova. - ~e.s.~n8.da. em 31 de. \nal? c: 1
Júlio LeIte ,23 4i 63) - ?R
~
- Prazo
12U- <t;.~, a~ ~a a.e
W). Projeto de Emenda à C:ons- ao em 10.12 63
Membros _ Pa.rtldos·
tembro, de 19G3.
T) Pro-leto d.e Emenda à Constituição· n9 3/63
Jefferson de Ag1.úa.r _ PSD
Prorrog:lda:
Ruy carnel.rO - PSD
_ Por ma1$. 120. dIas. em vl.rtl
tituição n~ 1í62
IDlSPOE SOBRE A ADMINISTRAWilson Gonçalves - PSD
da aprovação do R~qll('!rlmento (
. •
•
Q"-O 00 OISTltITO FEDERAL E
(R[\OOA A EMENDA CONSflTtlMAT~RJ~
DA
COMl'ET11:1\,ÇIA
José Fel1c1ano - PSD
mero 656·63. do. Senhor Senador J4
CION!\L S" 4, QUE INST1'~Uru (l
P'lWÁTlVA DO SEN~DOI
c. Waltredo G-Urgel - PSD
. Agrl\)tn~ na aessáo ele 18 de se:e
8Isn;~lA
P,U<I.MiENT!\.R OE\
•
• •
•
,A.rgemlro de Figueiredo - P'I'B
bro de 1963 (21 horas).
Gov(tRNO li: O t\lU 61' p~,. '- ONSDeSlgnndn em 2 5 G3
Bezerra Neto - 6'TB
'!'-' por ome.!a u,,"11 ano. .em Virtude
. 1.'1TUTÇAO rnnIi:RAL. UÉ 18 OE
prorrogada..• até 15 12 64 peto ReSi.!.vestre Pêrlcle.s - PT'B
s.pt'ovação do. Requer1men.co-' num.
SETEMBRO OI!. l!H61,_
quer1rnent.o t 132-63, aptQvado ~ 10 Edmundo Lev1 - PTa
1 173·63. do Senhor Senador LE
E:elta em ti 12 61..
-d.e dezembro- de H163.
li::l.U'lco Reze11de - UDN
Neto. no. sessà.o de 12 de dezem~
Milton
Campo.s
_
UDN
tIe UlG3.
MembrO$ - partidos
prorrogada:
Atoysto d-e Carvalho - U'DN
"e.té 15 ~2 63 pelo ttequ~runento
Afonso Atinos _ UDN
" Membros - Partidas
.J eff ersan de Aguiar ~ PSO
191-6~.· aprovado em
11.12" 62~
J<J$aptu>.t . Marinho _ se", Legenda
Jefferscn d. Aguiar - ps])
Ruy carneiro - PSD
- até 15 12 64 ~elo rteq'J~rtmento .t.o!>ãl> da Silveira _ PSO
naul Q1'lbertl - PSI'
Lo!te Ne1<l IPres!dente) - PSU
l49·63. apruva-da em 10 12. 1i3".
José ~1te - PRo
Nelson M"~U.t"an
PTB
Wilson GonçaJveo - ps])
Compl-et..ad'a em 23" 4. 63'.
Menez.es Ptrnentel _ PSD
João. Agrip1no (Relator: - UDl
.Lelte Neto - PSD
2_1 Projeto de· Emenda à Josap.nat Ma.r!nbo - Sem Leg"
MemOros _ l':utldos
q
"
-AmaUfJl· Stlva - P'l'B
COI1S t't"
J ~fferson de AgUiar PST,)
Bezerra Ne~ ._ ?TB
1 U1çao n 7f63
R'l)' Oarne:ro - PSD
•.• Va~a d~ s'madot Plnt-ÇI hrrlÜt&
! 2 a j' Para apurar fatos apon'
P,dro Luàovlco - PSD
_ P'l'B
('J.'RANSFEUItNClA PAR.' li. RlI.
Wilson GonçoJ\'e.
.23 4. S3)
... v'ga do Senador Eduardo 04· . SERVA DO .~I1UTAR DA AYJV~\
dos da tribuna do SenE
PSO
taJão ,vtoe-Presldente) - P'l'B
QUE se CANDIDA1:AR A CARGu
. e out.os. relaciollados c'
Benedlto VD!ladare.s - PSU
Vaga. do. S~!l!1d-or Edt:l2.rdo AI~
ELEl'IVO,.
Menezes P,mentel- - PSU
sma.r _ ?Ta
irregutarldades- graveS
Mlaon- campos - UDN
Eurico Rezende _. Prp' 1:::':lta _
De.signada em 2_10 6:3
corrupção no Departamt
HerLtlaldo V,eira - tIDN
MHrou OampoS" _ UDN
Prorrogada até 15 12'~' ~ ~...
C
.
ElltlCO Rezenae 123 4" .63) - üDN
DanIel ECrleger _ UDN
r
quertmento- rulmer8 1 15.6 ..63.,. e,provato- às.. orrelos ti Tefegra..
D:une\ Kr]e{!er - UON
Ait"'V3!O de
arvaJho _ Pti
do em te 12 63
Cl1
I DI=:
...
João Agsrrip.no '23 4 53) _ UDN
-"
,,_
Mcm.bro.., _ part1Aos.
ada pc-a ...~o.uç~o nU.mero
.
S
n>t' D.
Joaapha.~ Ma.r1nho Re!a"",,,,1 ~ J .ps
de- U~63. ass1na-ds pelo senhor .~
Amaury Silva 1234: 6) - 1:".&.....
Sem Legenda
Jefferson de Agu a.r -D
terson de Agttier e tnrus 33 Sen'1(
NOgJ,.:'e1rg da O.iJma _ I?TB
Ruy- Carneiro _ PSD
!:
Barros Carvalbo _ PTa
Wilson OOnc;a.l"v:e.s _ PSD
S!'ua.c1:orc, !apresentada na. ses.su,O
Mem de Sá _ PL
X) Proieto de Emenda à Cons- José Feli~l.n<> _ PaD
:li) de outubrl) de 1963'.
Rttal G!ubertl - PSP
tituição n q 4/63
. Walfredo Gurgol - PSl)
Prazo _ .tê o fim d. "",são lei
,
, C
(CüNCiIDE tl\n:rNIDAD!!:S AOS
Argemtro de FIgu~o '- P'I"S
la.C~a. d:e 1963.
U) Pro/"ato de Emc".da aonsBezerra
.'
..
\'ERE.~DOP.ESl
Si,
• ."r. Neto
Pérl.l-.. <_0 0 PTB
Prorrogação por 90, dla.s (1!~
I5
títuir.ão n~ 1/63 d
~
marça d' 19641 em vlrtudO do
..
Desl.3l1ada em 20 5.63
Edmun o Levl - r-I.U
querimento nÚr.lero 1.163:... 63 do
ITR!\B!\LHO DB MULHERES li: alE
Pn>n'ogaóa até IS 12 6! pelo !tO- Eurico Rezende - UDN'
oho, Senado,
17!l.son Qano'
NOli.ES E TItAB&I.nO ruu. !.L~-lquertmento nClm"'rc 1 151-63 aprova..
~y~c ~mg~rv~o~"i pI"
apro~s.d(). na sessD.o de tI) d~ dezl
DUS'IlllAS INSAUl&!tES1.
d<> em 10 12 63:
.,
ArInos _ IJDN
bro de 1963 .21.80).
Dzs!gn.çti.o eln o de \l<Ze:nbro
••
•
DeSigna da em 23 4 63
Jt1embros _ !?&rUdoS
Josao h at. Marinho - S em ~genua 1963.
.
Prorroga.da até 15 12 64 pelo ReJetferson de- Agular _ psn
Júlk> Lette - 1?R
Membros (11) _ Partidos
querlmento 1. 150--63, apro~CtdQ- em 10
RL,V' CaroelrO - PSD ~
"-,J
J-effc:son de A!fU1ar _ PSD
de d<zembro de 1953.
Lobão da St..elr. _ I'SD
Z-2 Proj!'to de
Emenda .~
telte Neto _ PS])
Mem' -os _ partIdos
wt,ron Gonç.l."" - PSD
Constitu~ão n~. 8/63.
A~!Jllo F'Dnt.a:ru. - PSD
OI
Mene:es Pimentel _ -PSD
tvllscn Gonçruves _ presld,nte
JefrôrSon de Aguiar - PSD
Le!te Net~ _ PSD
(AUTONO"nA DOS MUNIClPrOSI PSD
Ruy Ca.rneiro - PSD
Ama.'lI'Y 811va - PTB
_
11\- ne
'
Artur VlrglÜo - PTB
Lohão da SlIvetra _ PSD
Bezerra Neto _ I?TB ,
es~-gncda em 22. u- U;lBezerre. Neto- (S_11.S3 _ Vlce~i
Wilson OOi.lça!v~ - R.eía. . .o:r
-... Vap:a do Se'(lador Pinto P'erreJra pronogltà'a até- 15 la lU pelO Re· -s~de!lte - P'l'B
PSD _
- PTB
qu,:::imi"oto nt'lm-ero 1.15-1·63. aprova·
Mello Braga - P'l"B
Menezp-s--- PiU1eótel - p~
Si1vestre· Perlcles - PTB
do em lO.. 12 ~
Joeo- AgrIpino. - UDN
Leite Ne-to _ PSD
AdMbert.o Senil - PTB.
Membros - Partidos
Daniel Kr1eger - UDN
Amaury Silva _ PTB
Eurico Rezende <23- 4 6'3) . - UDN, Jefi'ersc-n _de Ag"llar - PS!)
Eurico Rezende (23 4 631 _ l
Bezerr~ Net.o _ Vice-presidant.e
MjJtOD Campos - UDN"
Ruv Carneiro - posn
Aurél1o, Vianna - PSB
~
PTB
João A;;m-plno - aDN
Vllk'u O(ln(''9"~veg - ?SD
Secretátl.o~
Auxtltar
Leg-ísM,t
Vaga da Senador PInto Ferre!.:u,,· AfoVS10· de Carvalho - fi!..
Ji'l-:'P F"el:I'I".no· ~D
Pr.,..O J. Ney PASSOS Dant.as.
_ fTB
Jo~aphat Marinho - Sem r..egehdn.
Dez~rra Neto - flT~
.
Lobão: ~ Sll?e1ra - pSO

I

-

'

f

I'

C.

Ar,,,,..

I'

I

I

I
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CAPiTAL FEDERAL

TêRÇA-FEIRA, 31 DE M.'\.nc;O DE J964

-7-

CONGRESSO NACIONAL
.PRESIDÊNCIA
1'~:lÇú sE!J)f:': que o Congl'€'s.t;o NaClVl1nl apro,,·ou, nrs termo~ do art. 68,
lU 1, da. Con,:;tíWlç8.0 P'edé'l'a" e tL< Atiro MOllnl. Andra.de, Prf'.3idente do Senndo Federal, pt'oml.11gc- ) segumte
.
•
DECat<;rIV LF..GíSLATIVO N/I 1. DE 1964Aprova () te.rto da C01/.venCão ,e{otiva à troca Internacional de P(Jblll:~acúes
arlotaclá pela Crm/e1 Bllc!rt GeulI da Of{jo,niea:r;ão das Nações Unidas
(), Educação á Ciência e (l CUltura. em ,'~ua décima sessão, celebrada em.
1'o.ris, de 4 De ,wveinôr-, a ~ dt' dezembro de 1958.
Al't. LI J!: ap:'l)v~do O tt"xt<. ôa COllvençã-o rt:luUva f~ t.rOca lutl:'rnncio~

. na! de P!tblk&çÔP5 a<1ot€lda. pela conferi>nc'a Geral da Orrp'nização 0:1., r1a ...
çõe:s Un:ds$ para a. EdiJeaçâa, u Ciibcia e t\ Cult1ua. Pm <:".a dé>c1ma ~e;, áa.
celt'~·!::?[la em Pa!'l!l, dn 4 de- !l<-H,mbrc a 5 de dezemb~'o de 1958,
.<\l't, 2"." L/e ckcrr:to l,;-gJzlatlv,. emt"H'õ. em vi~or na df.ta de :iU}! publicaç:io, !'!!vOgadas as á EPO~;ÇÕa:; "€':ll cOf1tt'{trío.

par.!.

Senado Federa1 em 3(1 de ma.rço de 1964, sident-e do SeJl-Odo Feti~r-aL

AY)'o .1I,::_u.e, .4ndl'ad',e, P"e"
.~

SENADO FEDERAL

/

2' SESS.i\O LEGISLATIVA OllD Il'JÁH(,\ DA 5' LEGISLATURA
ATA DA g<? SESSÃO., EM 30 -DEI

o'IARCO DE 1964

I

'I

O Sr,
gumLr>!

19 secretário lê o se~ tlvOs, ao convc:.. çao séol'e A~ilo -re.f'-l(Qmrulto~, reunida em Bur.no.s Aitf's
ritonal, flrmada na X. conferêncw;entl'e 20 de BiJrl1 e íJ (te- maiO de 1553,

oi reme1Hi:. a con~.idN;.lçaO tia X Con-crê~cia IntemmuiCUlla.
SEGUNDA SESSAO LP-'GISLATlVA,
Ofícius, do Sr. lQ Seél'ct.ãrlo da Cã~ ano corrente.
5. Jncluido na ngenda {k~ Cont~.
DA 5' LEGISLATUR.A
ntata dos Depütad:o,::, encaminhando
nio de Ja!leíro, ctn 25 !lê f>et.42ml;rrQ êllC\a de Cal'acas (Capítulo 1, tema. 3,
"
tI, nMsão dQ SenaGo, autógrafos das de 1954. _ JOlÍo caj6 FlJho.
t.em ai coube $U\l- apl'?,~,inção tl. Co"
l'HESnWNt'I.t\ OOS SUS, l\tOti1.t~ '6êg'.1intes p:"OpOSlr;ÓfS:
rtlis.<:ão
dit Confer(,>;lc~3. (!nca!'reg~
ANIHt,'U).t;, t\DAL8ER'I'O SENNA
,A
MEN' SAOEk"l N9 427-A-54
ctn" "'6'UlltO
JII"lÓ"CO P',l,'tl'''''' ,
P,\It".,'",l'''',
ProJeto de Lei da Camara
JS
n,
"
'
•• ,,,~,
I •,' ,IOAQUI""'1...
r n '"
t
d
5
Esta por SUa. V(',j!., tran.e;oferlu-o para
Q
Em 23 de se ·ttnbto e 19 4:.
um~\ Subt:Ull1i.ssã...1 ..hJl'i'.Ucft plentLria,
11

EXPEnll~NTi''!

ínterameriéana, que Si: téuniu
em
Garacas el1tre 19 c 2B de l'l1orço d<)

I

I
I

.

_

.."1..8 11 horaS e 3[) l:_inut.os, achaJn . .s~
prCêeutes os Srs. Senad--Ji'c.a:

Edmundo L"vy.
Joaquim -Pu ..T'ute.
Wilson Gonc::tlves.
~.J'gcmiro dfl Flgtll-:_'~do.
João Agl'ipino.
Ermírfo de MQl'f1es.
Herih~ldD Vieira.
Alc·t'-~io de ri
1
-\AH'l'alhc
.
Jc."Iap Ült Mal'lllho,
Jeffel'sol1 de Aguia.r,
l!~Lir:C{) Rt'zer-Jde,
ArlJn~{} ArinQs.
AUl't?-lío Viail1w,
MOma Andrnàe.
:rt

JQ~ê ,::,!~p.\:mQ,
n~·?r'" '$\ ppto.

Guido Mondin, -

O Slt.

N b, de 1964

'
SU(\ Excelência (J Senhor Joãc, em que a D~leg:8çó.o v!':l::"Heü'a era :-eCafé Filho, Presidente da. nepúbHc» liprescntada pelo D~putado Afou,;(J Al'i~

I ".
À

f

(N(' 5S·C{6:1, NA CAMARA DOS

AdaH-l>':'I'to BelH1..
OSCM Pa!'.ECS.
Vivaldo Litna,

t

I '

'

.DEPUTADOS)1" P [.....,1
.,,'deu! e.
n:J,:;
-b
.
~ll I r
. de Melo Fr::mcQ.
A tJrüVa a: C (lr~1iellçI10 50 re AS!,
6. O "Projeto de CDnvençúo só}nc
l() ~e-rrftor;:al, llrma~Q. na X Con..
ConyQ é dO .'!onhcClmento d.~ Voss~'! (] Regime de Exllados., Asil.ado.Ei e ReT
J€rellma In cnrmertcG1ta. que se Ex~elenCla, fOi Il.9slna.da na. X oon-! fugladoe Polit:(',us". foi finalmente

lnterame;kt\ll'f\, que 81: aprovado.
$ob a. denominação de
reuniu etn CllfllCns entre 19 e 28 de 'IConvençg,o sdbre Asno Tenltorial".
março do ano cort"í!ute. umu. liCOr:; .. por dezoito vot.os a favor, nenhum
O Gon:;.;re3-':Q NaCIonal decreta:
~ençàó sôbl'e Asilo ·rerritor-:v.ll>.
contrR e Unla i1.bst~nção (Estados U~i ..
Art: V E' aprovada a "Convenção
2. A neces.sidade
de Uil1 lnstrn~ dos da América,J.
..o~kr·" A;:,1I0 ,j'''rril"l'ia!'',
fl'r~a·.
n'" ment.o dip!om á tico de:::sa nR.~l:rt:Zl:l roI
J
" U ~
-l<;
v
UI ~1
7. A ' 'Convenção sõb re ASi 1o T errX Confer-P.l1CI"
111LeralueI1e'il., "li.
'
'. uma d esa.\,p.n~'a. en t re t Ol'la I" t em por I'ma I!d fi. d e prcc,PUa
'
'i
ser.t.lda
quanuo
a.
se te11u1li rm Ctlrac{l.s, entte 1~ e 28 [) Haiti e a Rept1blica Dominloona pl'otcçãn do direlto que pos.'mem às H:s(Ie UHtt'Ço de 1954,
luot',·vou • retlnta·o do conselho da ·tados de exercer livremente a Sloller.a ..
At'L. 2'~' ir.ste decreto-legtalativo en- Orgarüzw;oâo dos &,.;;tadoo Americanos. n~a territorülI .sôbre a.~ pessQa.s qu~
tra em \'H:or na dfit.a. de -"\la. pulJli.c:t .. atu:::.n-' "t1Nwi6oriamente como -ÓNÍiC nele se encoutr~m. mUlto embor,~ ~e ..
çâo. re\'o'td-d33 a~ disposições em con.. de consulta, conforme ,.lreceitua (] j3.m estas refugiadOS poUticos de o;t ..
tl'lÍrio.
l'!\lÜ\do Tnt.eramerlcano de A...<:.si~tên- ,tro Estado. bem como 9. preSetvilçtLO

reuniu em Caracas, entre 19 e 28 fel'v.ncia
de morto de 1954.
' .

h

I

.

M[.,.")iSAGgM ~v i27-A~54 .. 00
PODER. 8XECU'I'IVO

2{l,

PUEtHUl-;N'I't~~

,.

I

cia Reciproca.

ol

3. O Conselho, ent.re outras

li~erdades hUm.::lrulf fundament-.-?-is
de ornmão, critlC<l t' h'ue !oromI.lCfl.o.
_olu· com ns l'essalvada$ e.stabeleCldaJI pelo
Idas

<;õe.<;, jncumbln a Ct'lmiss8.(1 JurídIca próprio kxto do t,mt.ado.
lnt.ernmerICl.lnll. em abril de 1950, ~e
•
11m estudo sf}J:)re o reglme de exil.1"
S, .}!:mbora " projeto_ ~tn Que .~ bados n<;:flndo3 e l'c[u ludos poHtic()~.
.se~u a C~nvença{} nadd ~ntl\'e.sse de

,
Selll!ore:; l\'lt'lUbl'~ do congres....
1\ lista lie> 1W0~f'nç:a fegl.4tl'1l () com
N:tCJ{JllUl.
p<ltef>im('l1to ti" vln ., -:::\'<t •• ~Pt\adOl't~.:~,
'"
1
1-Ii. "l)Úmp"
H.:,'~'m:'11tal. Decinl'l)! Nj. ,.r?,~1.1a do Art,.go 66 I da.
,~.
g
onJetáveJ a luz, da t)l'lent~'wã,') 't<.rad1clo~b~dé\ {\, ~,(>,~'fiü" Vai .-:- lida II ata'
COlwt!tUlG"O, tenho n. honra. de cuca.· , 4, A Com!!'&:t) ehborou, a êsse res- npl do Oovêrno brJ.,';ilclró _etn m.s:lp ..
.
fnl!'lhD}' fi VQ""n.~ h."xcelêncw,s, êm con-\neitD. um Pl',')jet,Q de convenção, o rlil d~ asHo terrlt(,1!·!íl1. ellr""nrlrn: ~ J'e ..
0., ~,., 4" !'1C~!.'~~!~·_·li) 1(1. a :t1a. formlf1·).dt' c(.llh o n·)t> Sl1 ge.t'E Q~Senbm 'lua\. depois de dl"lcatldo mOdtfiC!ldoi.lr:gac!lO do Brasil que mu!t{J lO! pndl'!"
d,') -e~,<\fr.{) "!1({'~,H" q~lé t: flpro.,! ~'l1\,~"ttn tie !!':-thdo rlr..<;:" Ri::.a<:oe.& EX:lprnva.óo na. Segunda. Sessão r:i'!rl3. f3.~er p.1ra esclarecer ~!'ttr):< pCl!"J..
liH1.-1. !icm (}e»[!it':;.
t.el'lOl'es D:l inc;tl"'a Expo.~:ção de Mo- ConscJ11o lntenulJcricftno ,de J\11'~-' to~ cUja ~'ed:l~âo lhe parecea 3:mb!guil.

I

-
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tl

ob.~cura.

A~t1..r.

~ d~'~f're5

do l!.'stnJo asilante

sendo. submete!.!,

uel por e.;,c~1tu, 1.,;'lt'r verbfllmeme.
ma séne de €m21.d~,,, <l_ mntaria dtH,l,:~nw~nte~ ti IlC('fltt,Ur m)~., s.ó 0" dlttJ~
J:"
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Art:go X
, Os internndr.. pot:tl(;{)$ a ql,.!P- a-'!
refere o 'l.rtigç anterior, sempre qll-ít

EXPEDIENTE
JEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

md.~

clcsejarem <;í:\:l ao terdt6ri<l jo

ES~A.

do em que se '::Df'ontram, con1'.lnr~\rãt,;
:é-sse fato ao resPf'Ctlvo gOd~"1\O A
O'" .... .,........u
. ;@1da 1sel'~lhes~á concedida., '00 a {.Q-r_
'IlEI!RTO (jl! BRITO PIlREIRA
dição ãe não .se din~u'~r"_ ao pJrS de
h've o GovêmQ urRE lei!':! na 'nul:.ê. \
.3ua proceàênda e m~·iam'.e aVlSa 110\; ....... 1' .. _11:1 . . . . 'II'lÇ-O b ............... C .. (;Olll'
.......... O;ft, • • ç,10 000 "'.10' .. (:;1.1), ~ovêrno iU',e'l'ssado.
9. A maioria àa~ e/nf'ndas qUf' o
,",UFcILO FERREIRA AL V~S
FL ORIANO GUIMARÃES
Artigo xr
,.a.~l\ IIp:e::2nlvu [':t'~Dl incorpor:.v.:I3."':
Jb,etud'J o., dhelto!' )'.) a<:..ilado COm!
",."'rto tlllnnm:', r'i'a--:tencto, rle;::~e lliJ.'
o [t tr3dtç::o lib::-~) D que !':'etnul't" ~e

,.,

te:<tn ap!"ol'nuo. lníe!i<:ment(! n;;H!

,tO
)~

p::J.'-:;:h!eJ.

íni:!';H'

do~

PI10'OO$ pela O',p':n.-.fjD ne'sr
lU('Hh1~- ~.<e

eràatie,l""

ajc"

.d~,~

eHorços

!tHll1f'-ir~ ~ilrtsfl1tórj~
~i;:!l1lfj('N;{1O do art.

tê:'m"s

I

.;ie apl'e..:entam

sliçAo

il

4L

;>Ó-I

':a1, a ?z;rilj:d(. e re"uiada por traat;o.s Ul! c-:n ... ~r.çf;ES e~p~ciaí.s entl't'
'~!ado~,

Po,..te:'jOlT!lente

,no de-cur-,-IJ

)::- dabtes, cOUlpre".nneu a Deleg<l.;ão
Bra;; J Que H t'H:?lioaOe (aquele 3,1-'
l?O eld a d~. n::tf!rmanGO o princiJ

"O

de que a

e?\t~"ldv:ftc

~erá

não

...:ün-

,tilela cem r~l::;f;tlO a lUculpado5 p-.
lt co.'e-"~f\bel~U'r idtmuco bene-fi--=,o,

o· acu~ac.o~ (<\~l:'a 'lU!?Hl o Estll\10
eqU<'Tfme aI2','.u€ a ey.i:-l~ncia de u?~to

Cl'mum

qtwndo,\

f;€Cltnúá.ríü,

t-I}l

'.:a!:o.1dt', u t,Jediào d~ extradição é
n., p:~'ado por rnoth'o~ 'Pl'in(-,lpnlmente.
~D1iti{'C~. Tal como e.~tã red'gíó'J, t'C-

r:-tHntD, nti o we pU!'ECl:' qUe o menci()~
al'~lgo compf'rtp efsft inlerpl'l:'La;.b, St>n[w 8: do? qUe- Sê' trata de uma
t[;rmat:\'<l rE'dunduntl:, pai;::. se ~11!~

DUO

11111tn Ectado concederia

fi:

extract,çu'l

dE' um {ndivhiuo se o tonb,'s'e CUltXl1Q
jp

oflito r-oJitlro,

t<:mr,QUCO o tafi.'l.
ti-vi."..'se moUvo P[I,l'tl eret' QUI' fi ~o~

:a .... ;J
~H:?/áo s.e apo ava em razõei' dI' o-1y
tllf'~zn predominanteomE'Dte
poliUca.
V:> qnalquer fot'm::~. o a:-t, 4~ perm:me1'!p~icedo

11, Entretanto, não mé parece ::lHe
"P""S-d. talha pa.rcial jUHifiqlle uma ,Mvativa de aprovação no do~ltm{!nto,
Va!e l"f:&a.ltElr o prf'gre:,s:J que. nes~e
CJ.pHu1o renel''sentt'l, 1:1: '·CelnvenGa'J. sôbJ'e A~no Tenítorial', aprovada pela.
.x Confel'êm:i:1 lnterameric,aurt. Tem
o Gavêmo brasileiro jU~t05 motivos de
regozljo pOr haver firmado, através de
ceU3 Plenipotenciários um instrumento que estã fadado a re::olver iniuneras
sítuações que ale ago!'" slIscltaví\m
frequentes ntrltos entre Nações irmã~,
or:undos, ~em dúvida. da inexistência
de uma convencão rej{uladora de cer~tQz aspeitos extremamente importantes das relaçóe~ entre os.' Estados
1Nrerkan~s_ no que se l'tfere ao h'at:lL!1ent·o dos asilados, e~i1ados e refuR
giados polít',cos.
Aproveite fl op:n'tunidade para l'e-no. ar a V:H.'-sa Excelência, Senhol.' Prefident~,
o~ prcteStos do meu
mai:;
pt'orund::t respeito. - Raul Fe-rnaaàes.

CQNVENÇAO SOBRE ASILD
TERRITORIAL

Os governos dos Bstados 'Mtmbros
na Organizaçl'i.o dos E~t.ados t\merl-

UIS me6e.

I)U

aro

-

aVQ.

A firo Ele poslH!titltD! • nmasaa •• valoros Ac-ol.ltpanbados d'
quanto Q IUD aplioação, lol1cilamoG d-êem pfElferénc.i.

eBclare~lmento8

• retllessa por o:uno de chequa ou .ale postal, omitido! " fnvor do
T<!:;o:JnlTo do Deilartnoll!Dto do imprensa lheiC)nal.
- Os sgphunentOG ti 9(11110698 do! óroloa ollelde l-er60 IDrnectdõt
lOi USlnafltes ebm6ute medulIntEl ooliettaçio,
-

O custo do n-ome-ro .tralll'ldo ur-6 aaTQsciU!.o do Cr$ D,1(1

Ulorctcio decorrido. cobur ..4.0' "o

nenhuma restrição, à jurisdiçã-o qrte
~em ,:,ôbre as pe~was. que nêle entram,
p..·ocedente de um Estado. onde selam
perseguid.as pm suas eença::, oipmõe.·
e fUilação pfl-Ilt;ca ar, pOl' atos qt.e
possam H'I." considerados deLtos po·

líticos.
Qualquer viOlação da soberania,
consistindQ em atos de um govêruo ou
dI' seUS agentes eontra a vida 0:1 a
:;egurança de uma pessoa, prtttl.cadm
eu .. t€rl'Ítório de Qutl'Q Estadl', não
se pede considerar atenu-ada pele fato
dE- ter a perseguição c9meçado fora de
suas fronteiras ou de obedecer Et rr.oUvas políticos ou a .r<nões. de ll"'stado.
Artigo lU
Nenhum Esta'do é ohrigado a' ent:e\g-ar a outro E-soo..do ou a expulsar de
seu território pessoa.s pe-rseguldJ..'i po!'
rnoth'os gu delito.s politico.s,
Artigo IV
A extradição não se aptíca., q'Janôo
se trate de pf*soag que, segur.<io a
ctassiiit;aç~o do atadO supllcado sejam perseguIdas por delitos politi';!OO
ou eJit.os cornJ.ms cometido.:; '::Otn tinE
poltticos, nem quando li extnadiçá,<l
fbr scHeftada: obedecendo.2 motivos

0,

~

r-equefl.~

Pan-Amerícang que

n~tifit

a;a os

gf,l~

vernos stg.:1atários do relf.rido deposito.
,
. Artigo
, A pre:::.enlr Convençã_ entra.rá em

Xl.-

~~eO~l, e~tre e o:" laE5~~I~f*tje~~~it!r~!tif~
4esp~ctívas

ratlt:<:sções.
Artigo. XV

fiM

tir' O.Y

Artigo I
na jurisdição territorIal de um Estalio
ter efetua<io clandestina ou irreTmio Estado tem direito, no exercl- se
~ula.rmente núo- atinge f!.;:' estlpulaçõe.:tlo de sUa soberania. de a.dmitir den- j~t.a Com-enção,
tro de seu tel'ritórlo as pezsoo.s qr:e
/
jl..ügar conveniente, s~m qUt, pelo
Artigo VI
I A determins\;ão de distãflcia t:l!'h
exercício dêsse direito, nenhu..--n outro
Sem p!ejuizo do disposto llO~ Q.l'ti· I dente ~s fronteira..<i, pa-ra llZ feit.ir:
Es-tatio pOS&l. fazer Qualquer reclamagos Se6Ulute-s, nenhum Es~do ~ oor_!. de intercâmbl0, depen-d.erá do cflté-'j,{'
Ção.
gaao a estabelecer etn SUa leg1.~Jacao ( .
..
Aáiga II
ou em 5UQs disposições ou atos admi. das autondades do Estado sllpllcado
O respeito que, segundo o Dir~ito nistrativos e-I~lícá\'eis a estraugeirOQ,
As. despesas de tôda espé:ie e\;.!rr:'da.:>
illtetnl3cional, se de\'e à. jurisdição de qualquer distInção rttoti v~a. p~:(} úlll· ~lo inte~~n1euto de ~llad0.-i" e terUeada Estado sôbl'e os hábit9.:ltes de co,~ato ãe s~ ~ratal de a~la'l~ 9t..:. .:"e·. gladOS pohtlcos correrno pOl ~onta C,{}
5eu t~itÕl'!O, dl:.ve-~ igua.llnJ.~te. se;,:~ Cltfjl;ltI.dcs pol1hcO&.~.t~Q QU~ o 'so!idtat:.
.'-

de lU(i

A pre:.;ente r;onvenção re-gerâ inde.
tmdanwnte, mas çodet'á 'f ãenunalada pOr qualquer dos E'stadot signatários. mediante aviso prévio de um
Artigo VII
ano, transcorrido o qlHll' c:>ssal"ãD seus
A liberdade de exp.essão de pRn- efeitos para o t.ê:H''''''? ante, contisarnento, que o direito ,nte. nc re.:.·· nuando em vigor p.a:'G o~ demals E,snbece a todos o.: habitante~ ae um .c". tad()S signat:íl'lOS, A denúncia. Mni
ta-d-o. não pode ser !l'.oth'o ae rech- trap..smitida à UniãO Pao-A" :C'1f!.9.
mação por outro Estaóu, ooseada t:ttl e esta cotnun!cá.Irt-á aos é.\"!m.aí." Esconceitos Que contra êste ou 'ltll ~9 t.ados s:gnatários.
verno expr~em pUbhcam~nte o~ ~i·
RESE?VAS
lado..:; oU rdugio.doB. sa1\"o no caso tittais conceitos constituírem ?~o;...age.n·
Guatemala
da slstemática por melO dn q.la ~e
Fazemos reserve expres.'m ao ArUgo
(ncite no emprêgo da. fôrça d~ da V\o[lI (terCeIro) no que se refere a en~
lênd{\ contra o govên:.o do fi:s~::to.o re
trega de pessoas pers~guida.s POt moclamante.
tivo:;; ou delit.os polit:co."i: porque d-e
Artigo VII!
acõrdo com as disposições de nossa
Nenhum Esta-do tetn o direito de pe~ constItuição pcliU:a. sustentamos que
entrega de refu!6íado.s poHtiCOO
,dir a outro ~tado que t'e~trtnja .ao'!! e~sa
.
Mijados ou tefug,ados polHlCOb ô .1- pcdt>rá efetUGI'-se,
berdade de ceumão ou f!:.:;::,oe.v.çAo q .. e
F'azemos con.star, p(..~ outra part,~,
a legislação intel'na dêste reCCllll€:í;ll. fi que e:ltendemos ,o t-êrmo "intern6.~
todos os estrangeiros d?ot:-c do ... eu menw", no Arügo ri{, (!omo simples
tenitório, salvo se taiS I el<mõe::; I)U af~stamento dM front.eil"as.
a&sociaçõe~ tiverem por ObJHlll0 -plORepública Dominicana
mover o emprégo de. fô:--ça. J'J du violência contra o govê:no do ~tado ~ll·
A Delg:eação da Republlca DOn1ln:phcante.
cana lI.i.S.na a Con-;enção sôbre Astío
Tel'ritori«l C01':l a~ seguintes reservru::
Artigo L~
Artigo I ~ !{ República Dominlcana.
A pedidO do Es~ado ir:te'"€s.~ado, c
pa.is que concedeu refúgio procede' é. à aceita o prin...:)Ío geral COUf grado nt}
QigHâncta ou ao intel'L..atMtltO, en:\ referido arUgD no sentid() de que
distância prudente de suas f onte.l:a~ "Todo est.ado tem direito de adm{..
dos tefugIl1dos ou. asllados' politi.:'os- tir dentl'(;.-do seu território as pessoas
não reque forem dirigent~s notórloo de t:rr: qüe .1ulgar convén ente. m
movimento $ubversivo. - âi.slm como nuncia ao direito de efetuar as Te..
daqueles sõbre -os' qual." ext~tQm pro presentações dij)IQü1áticas que, por
,,"s.:, dt Que se dispõem a incorporai' ::.t considerações de segurança nacionat.
j\.11gue oon\'cníente fq-zer perante OU~
OI) I\1eSmO nlOvimel'.to.

DU1'

predominantemente politi~os.
Artigo V
Convenção sôb:--e Asilo Territorial,
1m-nvieram nos seguinte$ artigos:
O fato de o ingTe.sso de uma pe.3soa
l:''an05 de.'iejosQs de e.stahelecer ums

nçã .... 'a apresentação da

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

~urjp.m .H~

não

vlàus em eua interpretação.

CO:1

uma l'ec!Qma'(:lo Ot'

I(

mento seja procedente. a apreciação
da prova apre~entaàa pelo Est$.do su·
hI\ptflac o•• ollcUnd 00 O"P6·ta."e",to doe 1nwl"tn'. N&C;:!OO1l1
plicahte d.ependel'l.1 do crit-érl(.1 do estado .supI~oodD,
88AstLU
Artigo XU
A
presente
Convenç.ãú Ccn aberta.
4S81M4TURAS
a a,,:,sinatura \ os Esta ........ Membtos d<l
Organ:z8.15.o dos Estados American03
REPAR'fIÇO:!:8 11 PA~TIGUlU"&S
fUNCION ARIOS
e será ratifica<ia ptdOS EsU.<ia:, Slgna,tfido.3 de ncÔ!'do com e.s res.pect,vu,s
Caplta.l Q lUlorlor
C'JJI",l o lnt.IU'19r
normas const.tucionai.s,
50,00 SelDestro ••• ~ .......... .. Cr$
lemestJ'e .• ~ ........ ~. 1:<1
35.00
lifUgo Xln
&6,00 Ano
Cr$
100
Cr$
7&,00
O origiht.l da COll\'enção, -cuios t-e!<;0.<; em ~rtu6uês, e.:;,pa.!1n:ll, france",
Exterior
e inglês são igualmente auHmtícos.
) na União P-an-Ame·
Ano
Cr$ 108,00 se . .J c':'~~i
rkana, a (lual e ..viará cópias ~ertlfi-'
~àda.s aos Jovemru, pn!'a fins de ra.
- Escet1Jadu 111 tara D adertM, qUI lorao lemprf anuaIs, ai tificaçáo, Os instnnnenlo.s d' ratW·
cação s!:'râo
depQ.s,H~do:;
na Uniãa
lSSlnaturas poder ... se~Ao tQmar, om Qualquer 'poça, pur

CNI a~sim red''!ido. e f~CQ \'o:-:'~ parl'\,

qlH', qunrdn

esta

I

algo

;1',1.~11 pl'{J~O to a SlIpres~á:) total do
r"~~o 'no [3\'oj,!l) wlcÍê!l Lgul'ftva êie
~n'o paI<?~~:'atu 2'1 do'arL 3 01 , al'gd~

l:n!anrb 1180 5€ ill::;t:ficar ~U3 pr!..'2t'('a CO ::X~'J .dE' Ul11h conyençáo
...e. .:\.,..\10 terr:Wtt,al, uma vez qtle, un

En1 t-o":)S N cat-o.') em que, .:..egunão
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~E'nljflo.

de

'J. curo~

I

trc F..st-ado.

Artigo Il _ Aceit.a. o segundo iXl~
rágra.f.o dêste artigo, no entendimen~
to dt- Que o mesmo não afetG as pres.
crições da ~olícia de fronteiras.
Artigo X -.. A República Dornir-Jcana não renunC:1\ ao dire:"~ d.e 1't'~
~Q.1'l'el' aos processos de solução pa.ci..
.~ic. d.., c9.llkg:lÓl:êj"", mW;n?â\'1n1\!o
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(Jue possam surgir ne prática
territorial.

~o'

asilo com as l'e:.ser"as pertinent. - a reSpei-! !.,Uiz padillta ~el'1'o
to dos al'tigo.s que se op.Jllham à Luis Qtlinhmilla
constituieão e à.~ :eis vigentes da Re- Rlca .rdo Tv res Caitan
M1XiCo
pública de Hondura.s.
'I
.
A Delegação do ;\"éxlco faz reserArgentina

'Va expressa aOs ArUgos IX e X da

convenção

sôbre

Asilo

Terr~toria1.

porque são contrários àS garantias in-

dividuais, de que gozam tod06 OS ha-

bitantes da República, de acOrdo com

CO:1Stituição Política das E<itad~
Unidos Mexicano.'3..

Q

:Peru
A Delegação do Peru faz reserva a.o
texto do Artigo vn da Convenção

fiôbl'e AliUo Territori:d. na parte em

que diverge do ArtIgo VI do projeto
Ido COnselho Interamericamo de Juris..
consWtos, com o qual concorda. esta
Delegação.
Honduras
A Delegação de Honduras subscreve
ti COnvenção sóbre Asilo Tenitori.al
.Por EcuadOFoit

l'Equateur:
Por Ecuador:
Pelo Equador:

:POUl

, Roberto E, ,-,lnes.sa
l)av~d

CIUitro

:Manuel 1mt.onio Ramirez
Por Brasil:

Pour le BtésiJ:
For Brasil:
Pelo Bra.':>il
Hildebrando Pompeu Pinto Aceloly
Fernando Lobo
~ertha. Mana Julio Lutz
(" lStilvO Barro.so
Jayme de .'\zevedo RodrH!'uPor Panamá:

For Panamá:

Pelo Panamá:

-

Jooé Antonjo 11' .Jre.'10 Gonzalez

RaUl Sapena Pastor
Ramiro Recalde de Va.rga.<.;

1i'Jcardo J. Alfardo
JuJjo E, Heurleme.tte
Por U'ruguay:
r::lUr l'Uruguay:
For Uruguay:
Pelo Urug- .ai:

J1.hStino Jimenez de "'.reei
Qumtin Alfonsin

Hermogenes Gonzalez ..Iaya
Por Chile:
le ChHi:
For Chile: ..
,Pelo Chile:
POUr

Por N

ngua!

Rour 1(', N'iC8 :gUtl,,7

For Nicaragua.:
Por Nicara.1Jua.:

.

GuilIermo ;" villa Saeaa
Luis Dav:d Cruz Ocampo
Gustavo Luco Rojaa
:Mariano ArgneUo Vargas
Joaquim .Quadra za'ld,'!a
Mariano. FonteciUa Varas
Enrique GajaTdo Vllla . . l'oel
.René Schick
Mario Rodriguez Altamlra.no
Por Per,,:
"Por la Repl1blica Dominicana:
Puur le Pérou:' I
pour la République Domir.ieaine:
For the Dominican Rt-public:
ror Peru:
Pelo Peru:
Pela República Dommicana:
Joaquim Ba1aguer ....
Teml.Stoc.es Mes.sind.
Porfirio He•.ft.ra Baez
José Garcia I'rujL:o
"
_'I'u1lc Franco y Frrmco

José Patxot :anejo

S. Salv.ldor Orttz
Por México:
Pour JE Mexique:
For México:
Pejo .\lf'xicú:'

Por Venezuela:
Pour le Venezue19.:
For Venezuela:

Pela Venezuele:

/

.

As Comh;sõcs de Con~~tiitt-ição e

Projeto de lei da Câmara
Nq 6, de 1964
(N9 1l0-A-61, na Câmara dos Deputados)

Pour Panamá:

For Parag!1a.Y:
Pelo Paraguai:

Enr:qlie Aba!
OScar Luis Pelliza
Luis FtancísC() Tomas Cam}J6

Pierre L. Liautau,1
Jacques A. F:ançois
Roche B. La.roche
pjerl'e L. Hudicow't
Por BoUvia:
Pour Ia Bolívie:
Por Boli via:
Pela Bolivia:
Frederico C;ut.~err::z Gl'a111er
; .enan CastriJIo Just niano
Raul Jv1urillo y 1\lioga.

Por El Sàlvador:

:Paur St.:vador:
For E1 Salvador:
POr El Salvador:
M. Rafael Urqwa
Alfreuo Nlar~inez Moreno
:M:anuel Romero Rernandez
Ramon Gonzalez Montah'o

POr paraguay;
Pour le paraguay:

Pela Colombia"

Por Haiti:

JuaIl J, Rem.~s Rubio
Emilio Nunez ~ortu.mdo
Gabriel Suarez Solar
FrallcUocs Garcia Amador

Hect.or

Victor A11dxes "3ela.l.~de
Juan Baut:sta de La.val!9
Edua.rdo Ga.:.·land Roel
Diomedes Arias schreibeJ'

JI.:íanuel

.a.

José Carlos IJjttone
Munoz
JUlio' !.t.dolfo de Teza.no..'i Pj},to

Rodolfo

POUl' Haiti:

Por Cuba:

Guatemala..:

I

CarlOs Peon deI Valle
Armru:do C. Amador
Franc:SCQ A Ursu,a
FraJ?C;sc-O J, !\-1acm
Marla La-va.lle Urb!r:. a
Romeo ortega Cac:.tlllo de Lerin
Por Colombht:
Pour la Colombir.:
For Colombia:

li'Of g:ait::

For ::u)a:

P r le G 16.temale.:
For Guatemala:
.
Pela Guatemala:
Guillerl11,J Toriello Garr;do

1

An;-onlO Ochoa Alcantara'

Jorge Fidel Dw'on
CarlOs H Matute
Gabriel A, Mejia
Por la Re >úbllca \rgentlna:
Pour la RepúbliQue Argentma:
For the \rgentina Rt:! tlblic:
Peja Rrpública Arf;,. .1tina:

Fvaristo SounUs
Antonio Rocha
devida forma. assinam 6 presente José Gab:'h óe lh Vega
Convent,.fto. em nome dos seus respec- Francisco Urrutia HOlguill
tlv<ffl governos . na. cidlWt. óe Caraea:" cesar 'Tulio Delgado
no dia vint·e e oito de .lol.arço de m;l Edgardo Mantoru; \ViJches
novecentos e cinqUenta e quatro.
Por Haiti:
Por Cuba:
PQur C bL.:

José Vicente Trujillo
Domero Viteri Lafro..'1te
.José Ricardo ChirilJoca V'.
l\)r

I A nelegação da Argentina votou
fa\'oràvelment~ a Convenção sõbre
asilo Territorial. mas tOl'1nula resenà
expressa n respeito do Artigo VII, pOr
que o mesmo. não considera devidamente nem ·resolve satisfatõr1amente o problema oriundo do exercício,
por part das asila(Oos pOliticos, do
direito de livre expressão do pensamento.
EM. FÊ DO QUE, os Plenipot.e:lclários abaixo assinados, d oois de haverem apresentado os seu.s plenos podêre.'i, 'lue foram achados em boa e

Marco A B,\tres

LJosa

Por Honduras:
Four le Hondttrata
For Honduras:
Por HO.'1d "as:

Jusf1\'C!.

f!

de Relações Exteriores.

tenticnda6 do texto em pol'Lguê, fio
Convênio de Intercâmbio Cult'J:'al.
aSl'ina.do entre 03 Estados Un:c:c;;: do
Br2_siI e Q.] Estados Unida) Mexir;a-

nus .

J Pelo Convênio qUe ora ;db;~lt·t()
A.prova o Convênio de lnterçâm- à alta consideração rte VOssa Excebio Cultural entre Os Es.tados Uni- m' ~ia, dois r;l'aI!üL,,. países do Cor.dos do Brasil e os Estados Uni- ·.infl.te, co-wC'::.'~Ll0~ da le;~,!~- f',fJ'.t:
dos Mexicanos, assinado no Rio de criar um en~~'1dj!rf!nto :ln1;o; n- o.
de .Janeiro. aos 20 de juuelro de fundo do domínio cultllral, reslJlvennn
196().
discipinar os d:fcrr:nte.s aSi~ectf}.) pspecíficos do inter.cãtilhio artí"ticu. I
O Congresso Nacional decreta:
técnico e 'CIentífico, COm o objetivo de /
Art. 11) E' aprovado o Convênio de criar uma. melhor compreensão espi.:
ritual
entre os povos brasileiro e meIntercâml;lio Cultural entre os Esta,
dos Uninos no Brasil e Os Estados xicano.
3 .. Nestas condições. pe'Jso, SeUnidos Mexicanos, assinado no Rio de
Presidente, que o convênio em
Janeiro, acs vinte de janeiro de 1960, nhor
aprê~o r..erece a aprovação do Poder
Art. 2Q ~te decreto-legislativo en .. Legisativo, e vossa "Excelên,J!a :;p dig ..
tra~á em vigor na data. de sua publi ~ nani, se assim o houver por ba':n, darcaça0, revogadas as dispOSições em lhe" encaminhamer1to de J:~X(', P1ll .1'
contrário.
observância do artig'o 66, alínea 1. ).?(
:
MENSAGEM W1 75-60. DO PODER ConstitUição Federal.
EXECUTIVO
Aproveito a opO!'tunidade para reSenhOl'es Membros do CongressO' novar a Vossa Excelência. Senhor
Presidente, os protestos do meu mais
Nacional:
profundo respeito. - Morácio LaJer.
De acôl'd o COm o Artigo 66, Inciso I
da Constituição Federal, tenho - a
CO~V.tNIO. DE INTERCAMBIO
honra de submeter à apreciação de CULTURAL ENTRE OS ESTADOS
Vossas Excelências, acompanhado da UNIDOS 00 BRASIL E OS ESTAF.;xposição de Motivos d n Senhor MiDO.:J UNIDOS MEXICANOS
~stro de Estado das Relaeí)es ExteO Govêmo dos E'itados Jl')idos do
Tiores, O incluso "Convênio de ll.ter
Brasil e o Govêrno dos Estados Ur,j.câmbio Cultural entre OS Estado.s Uni- dos ;\o1exicanos
dos do Brasil e 08 Estados Onid(l,.<;
Mexican06", aSd.i-'1ad:o no Rio de JaConvencido6 de que. para \) "!1a~s
neiro, aos 2Q de ianei!"n de 1960,
amplo desenlolvlI~lento da C1W"rfl e
da :Jolitica. interamericana, é funda ...
Rio de Janeiro, E'm 14 de março de mental e necessãr'o um conhf'cimen1960, - Juscelino Kubitsc/1.ek.
to mais íntimo entre oS oaises do
EXPOSrçAo DE' MÓTIVOH NQ 26-60. eon tinen te,
DO MINIST!!:RIO DAS RELAÇ'-OES
Considerando que as relações ('nlTe
EXTERIORES
seus poovos podem ser inte:l~,:'.:,.J. l'L5
através da difusão de lnfortYl'l ·oi,,< ~o_
Em 24 de fevereiro de 196(}.
bre o progresso realizado êm ~t1r1R !,fi
A sua Excelência o Senhor
".05 P-à·~ses, no campo elo ne.:,<::) rfnto,
Doutor Juscelino KubitSchek de 011- dn. c:éncla e da arte: e
,I
Con.'icientes de QU~ () acel -.;c l:':Op1'"
l'eira, Presidente da Re}:7úblIca.
ritual de :..mbos os povos P 'll'c{';in·l
de un' fec1U1<10 :nterr';rnhio .. ,t . <, rue.
Senhor President.e,
nacinn·'1i.:: I! <;el1.::; f1.r')'~'1i~·'1"s ,,,,,~,,,.;.,,;
Tenh() a honra de paES&r às mãos
Decidimm concluIr li'"
C,n' '\'1io
de Vossa. EXcelência sete .::ó-p:as au- para 9.!can<,;ar as finaHol1t1es 8,;°;:1&-

6;,(6
__ ~_

C
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uais a. que tenhn.m ad. t'!rido. ou Que
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS ,~9
a sa- venham a aderir no futuro.
,IB') 59, DD MINISTJ;:RIO DAS

~

I d:-1uccrática

c0!lviri~ saa!?nLar
q'.l&
fel~zes a melu~50 no
artigo 19 inciso l, alínea Cl., da ~Kpr::ssão "a5~:endência naci<JD.ui". .l!.:~ ..

aR!) foi da.:; ma!S

I

.
.Artigo VI
1
RELAÇOES, EXTERIORES
...,'
e'"
P id • d R
,~.~,a !!:XC len~J3 o res. enio€. a ,e~
1. será con.stituida em cada Pais I
Em 31 de otlt~t.ro d...1 195.9
. taI+", o conc:'ito de di~,criml·n1.''''''O
p \ ~' .. ca dos ~tados UmOOs di} Sl:\l.C' !'
l'
"
.a
......
~. o Senhor HOl.'á,cl0 Lafer ...Jim,st.ro UlU~ OlbISSa? que lsca.lzafa a t:xe~
A Sua EJ{C€ú~ncla o Senho:
l/CCI"...figU;:acto tam~m Uti h:pótes~s c:e
de Estado das Rela...nes Erteriore.s·
cuçao do pre~ente Couvento.
,.
d lu~e: qua:qu~r di~t:nç:""O, .exelusllo <;0
~~,
DJutor JnSCi'Lln::l KllQ.:..,~:h('\c
e
Sua ExcelêncIa o presidente Ja :Re.
~'. A Comissão que represen~u~ o /(Uh'l!'.n,
,~€fe.rênc1a fnndut\a na "'aseenjên:.a.
púb:ica dos Esta.dOS Unldos.' Mex.ca~ t..í.:Xl~ terá sua sede no Kf'J.'lCo,
i na.C:ion~l", Ot'J em tef.e o (!.onc~1toQ ce
lOS, o Senhor Manuel TelIo. Secretá. Dl~trlt~ Federa~, e ter,à o nomf! ~e
Presid:nt-e da R~Il.jbliJ,~
/"'"D"fro d:.er:rni"n2:-fw. te.lJdo em vJM...'1 u
r!n :128 Rel~ções Exteriore,s.,·
C~lissa.(t Cultuur Mex1sano Br3sih~I·
~ ....... " 'd" ....
a.:c:ndfn:::ia .t!3C:O'Q.a.I" enYü!'Ve- idé.ia c:.a
ra ; seu.s mernbrns serao des[~{~dos
S ... nho~ P,e::I. d'h_.
~cn:amia . entre l\ac:Q!l~iS ~ e.st.:''->."l:l C ~ Quais, apóS terem eX1::':(io'$ seus
pelo Secl'et~rlo das Relações Exter1,,~
CC~O é- du· co.:.u.le::imento de v,)S.-tl Ige1ro.s .
. Iel?o~ pooeres, a.chad06 em lJOa e reS do MéxICO.
.I!;.".cc.t'.n.:j.a-~ fOi ad:Lu·d.a e.J.l l!JO:J, ,m
9. Não ob~tante não s~r dec!",IVa,
jevlda forllU!, convieram no ~'e3U!nte:!, a. A comissão que representam o l3ene.:.:!'u, tlt)l' a::c.s.U.o d~-t 4;!~ b..;'l"~;;~U IX\.!-a. a interpretEi~ão d2 um t.exto
Artigo 1-.
Bra.'il tm'á sua. sede no Rlo ce. J~ Ci.::. Confel'íbóa lnrE.rnaClcnaJ do
u-CJrmativo a melto leyü:lntorlS '. ~::~.l.
. . neiro, e terá o nOme de "Comts:,>'-\O li"Jalha- \.L'1Ul CQtH·€.llçt:a concern~n!e a f;"a.::antia. nos é d:::"da é h::m verd.:li2".
As )\ltas p~tes contr~tll!l~f-3: .. J:>o.3U-l Cultural Bn~Silei!'C!.Mexicano": ç,e~ CiU;::.-.no..!1lação t!.U1 ma·. . êru Oe emp:éJ/.). J;~a. p;~s~n('a no R.elatÓ:"í.o. d.::. C~O ...
mu a.ao J~ tlabalhos Q.Jl: ~!ln4'~ JU&~ membros serBQ deslgnlid!!s p.~l~ ~InIS~ ~ P cfissu..o_
.
~r6:3.o dz n:"::::llb.iruu;t\..:) e:n qu~ to!
para 0. me.hor conh~tm~n .. J .. 5~a ....1'0 de Este.do das Relaçoes I!.o:t~errv.ces
?
A re1c"· . la conveu"ão de n':l... Ict:tntid..l e.zu p·Un~ra in....tii.ncfa. a
l'e3peC t lvas cultUfe.s, <1e "cu,:; feltOS do rasU
....
~ .,
.. ,
I.' ~
ti
,~
_
hi"-tó'.cOG. (:Ol5turn~ e ~r1ncl?-;;'\~ att~
.
. _
.
) ,n~ .. 0 11l~ ?Ull~,,1J. ....l_,) . . . . ~ ...,..:t.L... U .",:.!o : t'~n;€.nça..o- n· .11, • d.a segu.nt~ O:.')..':~."'._ctaues intelectuais e cíentiflcas, pllI
4. Cada COm~St..o se rê'~.l!~n' uma! ~m m1.c..: ..-..a. a.e empce5-'" e P:.)~.'~·, t".... .çao hel'mcl1eut!t.:a.
Q1?J.O. pripcipaJmente,. de_livros. j).1vez.por ano. ou C?ffi S frequc n c1a Q:;.e·f;';'O. eon UtlllU o pO::1'.v C..l:..[~.n"~J::el'
('La Co.missi-:n a été d'av:e
ue
nó::{;.c05 e outras pubhceçoes: Je ("cu· 6e Julg~r con\:emente. O Reprr' n· liia XLTI S.<'ssa~ da Confe_l:!Ju:l'l .. r;.
les d; ·~i.'1"~iCh"
t~""u.s;l'n"" ~u
fe encias, concertos e represen',.-l<:"lCS tante dlplomãt!co da outra AHa. par-l <.2j naeicD.11 de "l'1"5b2:ha e rep,~~«H_
rieferê~c ~. f :~dée '"":u...• 1:;"c-;.n
ele 02Ças teatrais: de exposiçõ!',;i de te contratante poàerá ser "odnvH!'3dG j tou sobretudo, a cont:nu_daoe tlE' l1tn.ÕI.
~- c-e nn.r~na~~ fi;,'S: rrl"n"'" d SJ:t€ e outras de cPr<'t.\,€l cultU"r<tl: d3 a participar das deliberações t:: cada '~~gunda fa.se, 4ue se vem p<a':::=-''''Ãj~
a~... ~
e. en ~ ~ ~.l
es
rád'o1ífusão. gT.avaçõl'!S musicais nu- COnJissão.
I \::10 nn. evoluçá<l da O!·g?:n ZJ.Ção ln~:Svln~tl:On~ f:llts ,n~:-e ~:;'~r
Ciotllj.cj e tilmes cinemf\.togrâ(ícút: senl
Artigo VII
t""ml~jc!lal do '1" a.ba.iho qual .ç. ua
lE.s.an a. OU paya ~ya.l.l ra, I
Ao
valor comerei!.';l; e do int .... e3.mbio de
_ .
....,>
ti···
-'
"; . \
conve-ntlOn SUl' 13. b::se de leu; .as
~Ó~W1S dos documento.!; existeJl'es nos
1. O presente C(ln'{'~n!o.&erâ ra.ti- :de __ sa e da. CO ltlCa.ça? dos ~:rc~v.... ::,
c2"nd:mce ou de lem nals,snnce
8rQu!voo e bibliotecas ofiCIais j(>: fíC2do depois de preer...,rudiil: .as for· hu:,)anCts, .em €;X.\kns~o. \\m"';l",'ll.
étrangéres".
Q'lzü{'uer dos Pa1ses, que sej-lm M malidades legais em uso- em . eda um N.';l>se, se!ltldo. a comen~ n~ ~.. ll
; ....
,
. __ I ... _
'"
int€,1"':-~r para o outro. f.emp.re e QUl'In. dos palses. e entrarê em Vlí~or um· vem ~.e Jun'ar à· conven.,io- n· ... Ul,! lnexlSh.la. po~ d1S:- .1ffiU1.. ÇZ.o, ~~
do ta: intercâmbio não infringir as mêS após a troca dos Instrumentos de ~à~n~ a abo1j.ç;l~ dC.$. sanç5es _p.en;p.::" gU!lt10 U"I1. lnter~:eD;çao, no tl'j\~'1tli.<:p''"jrões legais vi?;i'nte~ em seus Ra.tificaçã.o, a et~tuar·se na Cida.de e a. ccnvença,n n 9 lU::I, COncerhent.f> à m.::nto des:.gual dlspen.s:.ado a n"l.~JOte.rl'itórl~.
do. MéXico, no Illals breve pl':l.Za P05- a?"olição do trabn.l~<) f<n'Ç:l~Q" co~n- (nalS e estrnng·çirQ~.
. '
Artigo [!
sivel.
p.;etaudo a nova fa_e do D._E'lto .J.n-to O interés1>t! brasHeirG no taS~
- 2, Cada Alta Parte contra tante -pO~ ternacional do ?l'aba1hD~ ~1esse tr'l. )~~ em pa,\.\t.a não é ~imple!õm.ertte t.eórlAs altas Partes contratsnte.s fo .. derá denunciã.l0 em qualquer .mq- ce~dDmal e baslCO capitulO. dos (1.. co, pob como é sabido. há no Brasil
mentarâ n o u.!.-ercâml)lO, ~ntre ~~U13 menta. mas seUs efeitos I?ó CN __ araC l'E"ltos humanos IUlldamentaJ.s.
Ia nacionalizado de certas ..... ......vfi~Sú2S
resp-ectívos ?'l,~é'-s. d:; proie.-;~jr<?s. Pf"~~
d
d d •
~
V'-"'.I.~
<]1.:isadore5 :'~t'r.Lificru, artisja~ t. eS- um ano. epoi.s a enunCIa.
3. O conceito genérico de- di"ci- como exigência de segmança nac:otL. dantl'S. a!'".sím C.m10 de ontrf.lo >:"I:"SEm fé do que, os plenipotenciários mlna.ção, constante do a1"tig-o iÇ- ~ o ,Dal ou em virtUde _de con,<::ide~'!.{<.:·áo
soas ("Iue se ·r.ten:~iier)"", .•"TI pl1!"ttCt:'cf, acima nomeados firmam o presente mais amplo pO~'3ivel dà tipo exe,;:e- outras: nacion:üiw.çao da marinha
pelas ativid-\1es Cl1J~~' 2;;:;,
Convênío, em d2is exemplares, nas pHHcativo, cum uma diretiva gEr:ll t' mercante (Artigo 155 da Oonstihllçiio
}\ll.l,1B lU
Unguas portugue:a e ~3.pü.?hOla. 15eD- alguns exemplos eQn:::reCQs, esdare· F~deral) naciomtlização do t.raba!ho
do .ampos as te..r t9s zguallnen1te 8U~ cedares, Il13S Qlle n..i\o eEg"otam a mi\.- nos portos (Decreto-Lei n9 9462 de 15
M. ~ltas p"!. ~~'S CO:l~r<!tante~ fa"Ç"o~ té?tlCOS, e lhes apoem ~eus t.e.os.na. téria,.
de JUlho de 194$), e na.cionsHza:ção de
re-.~ê_t.:(). n ?~~,:::v'),.V:~L~~Ô <:_ a in~~Q- . CJdade dt> kRio de Ja~e.l!9... aOS ~Ul:: 4. A mesma coisa pO~Ie Ser c.1tó\ \ atividade jornnlistica (artigo 160: dadur:ao t"ffi ... 1I.l- um..,'~tsl(,,,UE".:>. e d,ld':Of dms dO roes de janeU'O de 1960.
dos eOllcei~.(}s de "e>npl'ego" e de' Cv!1SUtulção Federal)
~~tJ~?lecim;::r~fos de In~:"!'l~~" e Pf.S.j' HuráC I O LaJer - Manue~ T~!lO:.
"'ptofi.ssão< 'que inc1;lenl não ')Ó
11. pronunciand~s~ sôb::e a mar;:;~5~ à ~~l~~::o~ Fc~í~;~;I~~
Ás Comissõ~ de ..co~stzt1Jlr;r1.0 ~ aceSso à. formação profissi-onal, ao} téri-a, a Comissão. Permanente- de Di..
'P~!t{!, ét ;n~~riljarã:J. st"!tr.S re-">Pecit-ç;'
Ju.stiça;' d~ Re[açoes E:rtenore~, emprêg-o e às difenm~~t~ proti5;';Ó2!S,~ito Soc,íal.do i\1inist~rí~ da Trab"3. ....
P.:!:es, a C'ria.~ de C"":.:1~ :;J.ÃL~ é::se \
de .E.duc~('..() e Cu.ltura e. de F't~ corno também as COno.1Çoes de ,...'11- lho Indu.stna. e Comerclc~ malllfes--.
fim,'
nanc::as.
prêgo.
"
t.Qu-se fa.vorável à. ratjficaç.~.() da con5. Nos artigos 2!,} e 3!,} obrigam l'!e venção na 111. Creto no entanto que
,
.
ArUge n!
Pr~l'~~:' de lei .J.,... Câmara 05 EstadO.9-Mel!Jbros. da Organ~çáo o CongTesso Nac1.onal. em decisão ~Q...
\ Com o obje~ivo- de ~:mi:lr :lO3 na.\F - WJ
Ud
Int2rnacicnul tio TrabaJho, que ;·ati. berans. e d€-~~nitiva, 'melhor ditá da
e!-oi!.3;'S de ·.rm'l das ?a~n·~~ Cuntro:~19 7, de 1964
ficaram a convenção.a formular e te- existência ou 11âo de garantfa<s ;;ufitt.r:..~::'s l" reJ.lIzaçãll àt> c.st'fJ(15 no ter-~ I
2t'A--63', na Câmara d{)& Depu~ var a cabo uma. po1itica, no sentido cientes para que seja a ccnve·nçrb em
rü-órto da outra, as Corm<:SÕe6 a Q02\ (N'V
ta~os)
de tornar vitorio51JG 05 P:-illciDia.s nela 18PrêÇO ratificada. pelo Govêrno brn,.
se rçtern o Arti;tO VI. d~11U.!( eXaJl"·
•
consignados. p.ara. isso envidariT..o to-. sileiú,.
nJ:.:' ~.:- nO"3~ll':tad<;!: C!e- ~ti!l.;".r os seAJlõ!o:a. 9' ~O't2.1~Cnçao. ~oncer.nen ... dos os esfOl'ÇOS, inclusiv-e com a <::012. ConsideraTI\d.o q,ue :çar f~.';(t
g:Iy:~e: -:Ins dd m.e!ho: c ."1:ais rãp:da
te a. ~Crtm1.naçCL(} ~.m.at!na ..de operação das orga~i~ções de empre· do artigo 19, no;! 5 letra.. b da Constr'ã:~~;;m1tir a tran.s:fCTênci:.. lU um
e111.1Jrego e d.e vrof91~ao. co.~cluíàa 'gadores ~ . trabalhadores., j.lldi~~ndO, tituição da organ!zaçã.o l.nt.ernacl!>1. ; l j pJra o outro. de est~d.:.:r:::tes d:e
em. Gl'nebra. em. I .
em _r~l:aiorIo. a~uaI sõb.~e a. SUa ó\!:;lli- nal do Trabalho se c·mnptomet~rn ilS
~ ~~ p;;>lxátlO, nüdi:o ot1 su,;>:::.:1.or. na. O Co....'"1gresso Naciona.l decreta.:
caÇa0, as medIdas adotadas pal';l o Estado.s-Membro-s: a submeter as 0Qn...
sén&. Se'1U1nte à c:nCl1!ltU em. seu pa~ \
Q E'.
d
C nven ão êxito des~a po-li~ic.a. bem como 08 re-- vençõeg
f!p.:o"Vadas' as aut!)l'idades
d! or.'";t';':;:l:
Art. 1
. aprova o. a. o
ç. sultados .alcança.,dos,
'competentes para I)lea dár forrn& de
~.._b' Fl''cllIhr a ~tr1r'1ta.. tndegen~ concernente!t dJ3Crlm1~aç_ão em maté
6. NúS a.rtigos 49 e 5~ esclarP.-Je- lei ou s.4at.a: outras 'medidas peps()
: (i' ... .." .... lt:."'nte c.e l.hni~e de VR"!as. nas na. de ~:r.pre.fp e PIQ.. lssan, conclulda se que as disposições da conven<}~o que a convençã.o na. 1'..11 da. Organi.
jnc:;·:t~'j{'n,:,S de ensino Su.:oE'ri.Dl', fiOS es- em Genebra., em 1958, na 42:} Sessão não aBet.arão as disposições legÍsl'lU- zação Internacl~nal Jo 'I'rabalho detl'ct"'n:E's que. em seu pais dê origem. (la Conferêllcia IntemacioUlJ,l do Tra- VRlS ou r-egulamentares, rela.t,iyas a v~r ser Sub~·.letlda ao C.ollgre.s~o Na.ter-!' , ...., .,... est:.:fo- ext...:p:e t":,-t!:J'21J7 ou b1i-lJ.to,
segurança nacional de qualquer .Esta.- ClonaI pelo .9-u~ passo ~ maos de
r;-~ ....·-,T)'..,.1) C'l'teS Cf).....;1\l'õ"'í. ::1i e1{'~I~
Art. 2.9 itste decreto-legislativa. en- do Mem'(n'O, :t 6bvia tal ressalv2.. Es- V:0ssa Excelenma. set.J! ~6plas auten..
c'":; rlra tal fim. est,'nrlo aF'fr:'l \."I'l- tro. e.m vigOr n~ data de sua publica- darece-se também-que não podem. tlC~à.as de sua. t.ra.duçao e~l portu_
b:'i'~",:,: n. nlat.:-!~lrr...::~ ex .::~~·~ru de ÇB.a.. re.vogadas as dis;JOs;tõ.es em con-..
'd ..
' ,; i
6 gu~S p-ara o deVIdO encnmlllhamenr.j:·t>\ .. ·.li;lerior:
.
trfu:io~
s::"" oonm e.ad.a.;- ~oma (hsc..'.~ ..nat ... to, .nôg tênucs do artigo 68 inciso l.
C'
PO''5i1)Wtar qUl" r.Ul seU prr~s de
rl.as cer~.as ~ exb,ç..x;Clas, ou medld-as de da Constituição Federal, se com isso.
0:-''''''111 sejam reconhecidos os e::tudo~
MENSAOJ.:1Vt NT}' 5.33. DE 1959, DO 'dlferencIaÇ"ao SOCial df''3tinad~6 a ,5a· <:ol1eordar Vossa ExcelêncIa.
re"Pndos e os títulos OU' diP~Qma8
PODER El'XEctmVO
tlisfaur às neQ1sid~des paxti.cu1.1.~ Aproveita- a oportunid~qe pa.ra r~_'
c':" ',,",- o:-!l::s f'..'Stu:dan~.?s C;:.:" {"'I~~!'cm
Senhores Memb:os do ÇOllo"'T"~S&Q de pessoas que req,uelTam proteção ou novar 6- Vossa EXeelêncU!., Se~lor
C'3 r '9w..lrc:mentos da ~tl":.r.o da ou... Nac ...:'\naJ.:
.
MlSi.stência especia1s.
Presidente OS Pt'otestos do meWÍI1a.ts
tl':t F."'rte: e
7 n, '< h
'd
I d
-profundo re;speita. -- HordC"tt. LaJet
a, Ve:i{irar n. po~llJiltdade de- eOn, De aiCôrdo- <6.:n o artigo' 66.. í·n::.iso
•• vr Jq, aver SI ~ regu a a em Z81nb.ra de 195V, uma vez. ~ veriflqué
r---:d"-. :!ml~lnlente. bà'"Sas e~H~{,i.di1lr I, da Constituição Fedeml tenho a. co~v~nção de 1951, del~.ou· de ~nz~r
.~
d"'''' fi. ~.;;tudantes post·graduld..... mo.. honra de sub~ter à a.preciação ,;~ parte .da a·tual convenÇao a !Dar.érll\1
CONVENCAO J.'l9 111
fL"""';~fI"ll<:. !lu e.rtíst.a.s. tUlv1a.do=; .. por VQ.SSas E."reelênd.as ac.omp.nnhada d~ :e)}lUva à - ig~l!ldade de s.811áno para ~O:NVENÇX~ CO~CER~lP...in A DISCRIMru,r,.çÁQ
urna OH <:outra partQ. para aperf e lÇQf!,.. Exposição de M~tivos do Senhor' Mi- Igualdad.e de trabalho, sem di.s.tiuçâ.Q.. IM MA'1'ElU.A D1L'EMPiltao E raoFIsai\o
rem seus Ntudcs,
ni:s.tro de. -mstado. das Relações $xte-.. de sex-o..
.
ArtigO V
riores, a. inclusa "Convenção eon~er..
8, M"Ulto embal.'~ A. VIS.ta 40 ex...
A Co~er~cl;a Gera.l da. Organlta-ÇãQ
c"dn. A1ta Parte. contratante nt'a~ nente à di.scrlminaçã.o em· ms-têria. de po.5t.o e «:.nd~ em co.nsl~eração as 11- !nterne.Cl9'ãal do Trabalho,
.
te!'";"" "tu seu te.rritório QS Si:eitOE emprêgo e de profiSf!á.o'! concluída. em nhas geraIS
convençq.o n~ 111. neOonvocada, etn Genebra pelo'
d, o,·'n" de eada u= da. ohr...- 11- Genebra da conlel'êneia InWl'n.oiooal nh~~ novta obrlg~~c dev...e no- , 'Conselljo de AdmJlllsll'llçfiil da Re.
tf'l'" ,~>.O: nidâticns. cientificas ou ar. 10 Trabalho.
ce!lS~namen te ser WJ>(>-S1;.a &. NaçAo.
pa.rtlCão Internaelonal do Trab~
tÍf:t{{'~c ....... Qduzída.s oor autores tl!w
.
bra.sileíra por sua. :possfl"el ratil1c:a~ f
lho e reunida • , de Junho do
eian!:li.<: n? "eu.s resgectivos Patses. de
Rio de Ja.nel;·o, em 27 de nove-rn. já que somos um pai&. e.nt1d1s.;r-ira1n.a-l
100.s, em sua q,\l~NIQlma 1A«l....
&eôrdo com .. con~enções lutern.elO- b,,, d. 1959. - Ju~çeljnQ Kybit.çl\~, ~~ ~ ,..l!!il!., -l!~ .1"""'cf9 _ ~~ Wli!.9;
-'
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OIARç:g DO CONCI'l!:SSO NACIONAL

=

I

(Seção li}

Março de 1964

A~S te~ ~ecjdido .adotar ~iV,e!",:\ siç.õ~ o~ pl'ãtlca~, administrati1J3 Cjl'e'
Z. Qualquer l:!e111bro que tiver radl~pos_çoes re~a.üvas à dlSCl1- SCJam mcorppatlveis com a rt'ferida. hficadQ a presente Convenção q
nllna'ç~o _em matena de emp'.'cg~ PQlitica;
r.o prazo de um ano depo' d
u....~
e proflssao assunto que constttUl
•
1S e expl
() quarto. p~nt{), da ordem do tHa , (1) ,Seguir ~ referida política nJ rp~o o pel'f?~? de 10 6:;05 mencio~~sa:".

;00

f2íl

Projeto de Lei da Càri~z~re.

l\Ig 8, de 19"(.."
\.;'
(N.9 73-A~63, NA- CA::\.D,RA .D"05'!'
DEPUTADOS)-~

da sessão'
que d1z lespelto a emul'egos ce-pc'n-I doS' 1:0 para.. Hl.fo anter~or, e que naQ
Após ter decidido que e..~.sas dis- de~tes do contróle d.iret~ de uma ,1U- , f~'~, ~o da faculdade ~e den~n\!f~
posições tomariam. a forma. de tondade nacional;
.
I') e\IS no presE;nte , artigo,,' flca:-n.
Aprova' o Acôrdo 'de Comüci'"
_ .',
'.
"
vJllculado por um novo perIOdo de
e Pagam.ento
•
llma CO?1vençao l1wel:uaclonal,
e) AsseO'urar
a
ap1!ca"úo
da
'p
'O
anos
e
em
s,ou'd
d
á
..:1
'
s entre
E,,'tadr;.s
• <>
"y'
,I , , - '
"
L'"
• a,
pc er ue..
Um~os
do Brasil
e a os
Un>üo
d"~
Considerando que a Declaração r1da polít~ca n~ abvI~a~es dOR 3er~'l- n'wciar a presente Convenção no ~érRep,.Ublica,s Socíalis.tas
SO",.,',',_
dfo Filadélfia afirma que rodos'
ç~s de O1:e~taçao 'proflss-lonal, forme.~ mino de cada período de 10 an!Js
cas
d
"
sereS humanos, seja qual Me a çao profISSIOnal e colocação de.nen- cbsf"nadas as cond!ções rstabelecUllS
' assma Q no RlO de Jall(." o
1'0~a, credo ou sexo, têm direito <.lentes do contrõle de uma autOtiaaae no fre'iente arti~o.
em, 20 de auril de 1963.
•
n.o progresso material e desenvo1- uaclOue.!;
O Cou3resso Nacional dec"f.'tn.
.
t
"t I
I'b d d
Artigo 10
,~.
vm1 ep o f'Splfl ua em I el' a e e
f) Indicar,
nos seus re~iltóritJS
_
.
Ar~. ,19 lt aprovado o "A~u.i"do de
üign~dade, em segtmtnça. ~C'J- anuais. sôb-e a. aplioo.ção d~ C0Yven~
L O .Olretor~aera1 dn Repa~~tJçãO'\ ComerCIO, e Pagamentos entre os F-s_
~ôm:ca e com oportumdaues ção. as medidas tomada,s enl .~cll"t-or~ InternaclOna.l do Trabalho nO~lflC:)Eã tado~ t!nldos do Brasil e a Unif.o das
19uals;
midade com esta política e Os r'sul~ :l tod~s os Memb~os da Organlz'Jçao Republlcas Soclalis l " " SOV••..<..'IC..,""
ta dos obtidl)S
'.
Intetnacional do Trabalho o nqjstro ssi I"L
"'"""
<;'
Cons:derando, por QutrQ l a d o , '
1e tôdas as, ratificações e den1Ítlcl3.S ad na'"';\> no Rio de Jrmeiro em 2Ó
que a discriminação constitui uma
Artigo 49
I que lhe forem comunIcadas petas eAebrll de 1963.
'
Viola.ção dos direitos enuncia.1çJ
Membros da Orzan!zaça·o
rt:, 29 este Decreto
Le' i<'" "'0
na Peclaração Universal dos 01Não são consider~da.s como d:,Bcri..
~
"'ntr.ar·'
r ~.''''''
re:tos do Hamenl,
:l:.ina,..ão
quaisquer medida'! tom"d"'''
2, Ao notificar aos -~.'rembr""
dar blicaçãao
vlgor na0Sdata
de .)ua
p'1u...
.. ,
"
....."
~
_ .' ~m
!.'evogadas
d.suu,j·
(;L:;
em relação a uma pe""oa q'.le, indi- Ol"f!.:tnizaçãQ o f€'gistro da segunda ro· çontrarlO.
•
.
,.
adota, neste vigésimo quinto dia vidtlalml"nte, seja obJeto óe uma sUS~ tificação que lhe tiver - s1do oomwlide junho de mil novecentos "e cin· peit-)o l€.~ítima de Se entr~gar o. 'una t!aco, o D:retor-Geral chamará II aten<lüenta e oito, a convenção abaixo o.!~i"l'"'dade p-:ejudiC.ie.l à segurança. do ção ctos Membros da Organização pera
Mensagem n9 2C3
transcrita, que será denomin1cta E;.>t~uo ou C'lj[l. ath"idade se encont.re a nMa em que a presente Uvnyenç?to I
Convp.nção sóbre a discrimim..;ão .'e,?-!mente comprovada, desJ~ que -a entra.rá. em vig-ar.'
•
DO PODER EXEC1Tl'::YO
emprêgo e profissão). 1958.
re!c'rlda pe,<;..;oa tenha o direito de Te~
Artigo 11
-. Senhores Membros do CI..,' , ,"O
-:!or!'er 1'1. uma instância ~o:npete-1te,
NacIOnal:
Artigo 1(1.
r
O Diretor-Geral da Repartição Ine.::t&belecida de acôrdo com a prátiCa
1. Para os fins da presente 0011· I1nc'Qnal.
De aCôl'do com o art 66 'n ,~, J
'
LernnciQnal do, Trabalho comunlCGr3
Constítuição Fedc:..ll t,' 'l~~' C •
"V(-n~ão, -o têtmo "discriminação' com~
!I,O
Secretário-Geral
das Kações ani- da
honra
d
b
. , . "O DArtigo 5~
p."ee-nde:
e lQ', meter à :3nr€"~'."',;'~~, .,i
das para efeitos de registo, de acOrdo
1. As medidas especiaIs de prote- com o artigo 102 da Carta. das Na~es Vossa~ ~celêncj~, acomUJ nú", ti (. ~
a)
Tôda di.sfinção, excl\\$ão oU pre~
lel'éncia fundru:ia na raça, cor, Bexo, ção OU de assistência pr;:vístas ~m Unidas. informações completas a re~ Exposlçao de Motivos do S"'nj"'" ;
lcliglão, opinHio poJitica, ascendênéia out,ras convenções ou recom-endacôe.., pelro de tôdas aS ratificações e todos n,istro de Estado das Rej.~:ô'~' ,.:"
nacional ou origem' social, que te'lbn ad0tndas pela Conferênc1a lntern..'lc:o- Os atos de denúncia que tiver tel:Iis- 1'1ÍI1'es "Acõrdo, de ComerCiO 'e' I--'~:c;:
p".Jr efeito destruir ou alterar a igU').l~ naJ do I'!:abalho não são -Co!1,:üóeruúls trado, nos têrrtlos dos artigos orece- men~os entre os ESlaàos U~, nu "'0
dentes.
~
~l'a~11 e a União das Rf'p'lb>~ "'L'"
d~de de oportunidades ou de tr,lta .. como discrimina ção,
Artigo 12
m,al1stas, Soviétic1\8", a~",in.Jdo- ;'0 ;'0
l~e;1tD em mat€-ria àe emprêgo ou
2 Qua1quer, Membro p~l'?-, depo'..s
PI'pfj<;,são;
Sempre que { j lIgar necessário," o de ~an€ll'O, aos vinte did..; ~o '1)r~ de
d~ eOl1.<:ulkl:dl3s às organizaçôes reprede' mil novecen lOs e Si, ' " .1 e
'v) Qua.lquer outra distinç&o, exw sentativas de empregadores e tral}a- C0'15elho de AdministrJ~ão da Rep'l!:- at,~l
L ..>,
e.!flL"50 ou preferência que tenha 'Jor lh:::.dor~,<], qua:1do esta~ existam, deIi- tição Internacional do Trabalho .lp::-e~rasília, 19 de Julho de : 9 3
hieHo destruir ou' alterar a igualdade TIlr C{)mo náo discriminatórias qua,t<;- tfut.Rrá à Conferêncla Geral um '·eln.~ Joao Goulart.
' .
tório r;ôbre a aplicação de. present.e
rje oportunidades ou tratamento, em quer outras medidas especiais que ~~ Con'lenção
e decidirá da oportunid'1ce
fi'mprêgo ou profissão, que poderá ser nh9m por "fim salvaguardar as neüe~
Em 10 de julho de 1913
, -especificada pelo Membro intere~aào s:d:tdes particulares de pe$Oa~ em l"~_ de inscrever na ordem do d.ia da '::lJnA Sua Excelência o SPlll10' D" 'er
de-pob de consultadas aS organíz::l.ções 1a.cão às quais a etribuição de 'lIma ferênciG a questão da sua revisão total
J?ão Belchior. Murques Go'/'-' ",
representativas de emprega.dOl'es e tra.. pl'ote~ão ou assistência especlal ~eJa, ou pal:ciaI.
sldente da República..
,", , ",I.:~
Artigo 13
baUlaàores, quando estas exist;am, e de uma maneiro. geral, reconhecida
V·lt:-O.': organismos adequados.
' como necessárm, por razões tais ~Qmc
Senhor
Presidente:
1. No caso de a Conferência ajo\) sexo, fI invalidez,' os encargos de
2
As distinções, exclusões Olt pre· família ou o nível social ou cultural. Lar um~ ~ova Convenção que impliqlle
Tenho {t honra de pas~ar às ;1;:: r:":i.'~
em
revIsao total ou pa.rcial da "pre~
fEl'êr.cia,s fundadas em' qualificaqões
Artigo 6~
i u'nt.e Co?~ençã{), e salvo disposi'i-áo de Vossa Excelência, em "p'e c«'"' "S
exigidas para um determinado emcfuüent!cadas. o texto, em' P':H'tu~,~'l:~.
em contl'ano da nova Convenção:
prêg(! não são consideradas como disQualquer membro que ratificar u
Acor-do do Comércio e Pa""am"'n ..
orimin~Ç:ão.
pre:;ente Convenção cQmpróll1ete~sê a _a) A ra.tificação da nova Conven- tos, n~iI~ado entre ~os. E')tuào'> Un (lOS
territórios
não
metropoa
de
revisão
por
um
Membro
im.'
8pIicá-la
aos
çao
do BUl.sll e Q Unfao das R""p,tt.i.' ""$
:3. Pa,ra
fins da presen te convenção as pe.lavras "emprêgo" e "pro- Btanos, de acôrdo com as disposições plicará ipso jure a denúncia imedia- Socialistas Sovlêtb'ls, en; 20 -d~ ..::.:,
dn.,
Constituição
da
Organização
Inter~
ta
da
presente
Convenção
não
obs
..
do corrente ano, no Rio de Jan;l~~.l
fissão" incluem o ace.'i$O à formação
tante o disposto no art, 99, e sob re ..
proflss1onal. ao eUlprêgo e às diferen- nac!on{lI do Trabalho.
2. Como é do
conhecimento de
~erya..
de
que
Q
~
nOVa
C<lnvenção
de
tes profissões, bem como as condil;ões
VOSSa Excelência, as relações de co...
Artigo 7°
reVl.sao
tenha
ent-1'ado
em
vigor;
de emprêgo.
merc!o e pagamentos entre o Rr..l~d
AS ratificações formais da presente
b)
A partir da data da entra.da. em e 6 U.R.S.S. vinham s"ndo re" '1':1."
Artigo 29
Cenvenção serão comunicada.., ao Oi .. vigor
da nova. Convençãc, a pre$e;:z te das por um instrumento'" rudim~;) "~l;
Qualquer Membro pare. o qual a retor-Geral da Repart1ção Internacio .. Convençao deIxa de esror aberta 'à ra- e p~uco flexível, os Têrmos do E.lna1
do
Trabalho
e
por
êle
registraf1.as,
presente Convenção se encontre em
U!icaçãC:' dos Membros.
tend~m.entQ entre a Missão Comf'r:.:JoI I~
'Vigor compromete .. se a. formular e
Artigo S?
bra~r:l~lra e~ a Delegação Cornerch:..l'
Z. A presente Convenção canti- SovletIca
aplica.r uma polítIca nacional que tesobre problemas de com?r.
l. A presente Convenção sõmente Duará, todavia, en:: vigor na sua forma cIQ e pagamen tos", assinado no dia 9
nha por fim promover, por métodos
adequados às circunstâncias e aos usos ,"'JncuIará os Membros 'da Org~ni:lAH(áD ,e. conteúdo ps,ra os Membros que a de dezembro de 1959, em
:.wo~cou
nacionais, a igualdade de oportun1da- Internacional do Trabalho cuja rat!-' tIVerem ratificado, e que não ratifioo~ q~an~o os .dOis p,aíses não mo:,:)' .11hcLm
des e de tratamento em matéria de fícação tiver sido registrada pelo Dí~ rem a Convenção de revisão.
relaçoeS dIplomá ticas.
.
"
Artigo 14
entpl'êgo e profissão, com o Objetivo retor~Geral.
3. Restabelecidas esta,,::, E'lU 13 -1e
de el'!.minar tôda discrIminação nessa
A.~ versões francêsa e !ngl\~a' do no~embr? Mde 1961, tornou-se :mOf'r'n_
2, A Conyenção entrará em vigcr
matéria.
12 meses após registradas pelO Dlre- texto da presente Convencão fazem sa a reVIMo das bMes em que )~ 1"1_
Artigo 3°
nh~ Pl'~e.ssando o 'comérCio entre 0<;
.
t:OfnGeraI as ratlflcações de dois dú5 igllalmente fé,
dOIS palS;S: através d,:! substiJ1Jü;;O
Membros.
Qualquer Membro para o qua.l a pl'e·
- ~. O_texto que precede é o tex.to au.. dos p~ecanos I'Têrmos do EntendJ_
"!ente Convenção se encontre em 'vig&i' Z. Em ..segUida, esta Convenção en.. ~ntlco da.. Convençã.o devidamente meu to > por um instrumento m,gls
del's. por métodos adequados às cir .. trará. em, vigor •. paj'a cada Membro, ndot-ada pela COnferência .. Geral da completo que pOssibilitasse, pal'iJle:a_
cunstâmcias e aos. USOs nacionais:
12 meses após a datã., do registro' da Organiza,çáO Internacional do '!'ra.. me~te li. norma.lização das relaçõf'~
re5p~ctiva rat1ticaç~o. .
balho, em sua qUladragéBlma....seglUlda pohtlcas, a regUlarização e a t'-vent lt61
a) Esforça.r-se por obter a colabGsessão. que se reuniu em Genebra e expansão das trocas comerc:'3is I'ntTe
ração das organi~ções de empregado ..
,Al:tigo 99
que foi encerrada a 26 de junho de o Eros! lê a. U.R.S.S.
1"e3 e trabalha.dores e de outros orga.
4 .. A oportunidade e con .... enlênciet
1, Qualquer Mombro que tiver r.- 1958,
ntsmos. a.propriados, tom O fim de te.- tltic\"do a presente Convenção pode
dessa iniciativa não padeceu, €'m m~
-r.o..... fé do que,
.
. do j'llho
~JJ
a.ssmaram
a
5
de
voreCer " aceitação e apllcaçã.o dosta d enuncl'á~ IQ. no té rm Ino d e um perIo
menta âlgunl, contes'tação fundflda.
-'de 19"5-8:
polltlca;
,
em razões de- ordem técn:'C.'l. Multo
de 10 anos após ~ data da entrada
o
Presidente
ti,;:
peJo contrário, ê gerolmf'nte l'econhf"_
C\>nferência,
b) Promulgar leIS e encorajar' 011 em Vigor iniolal do. Ccnvenção, por
eldo o alt.o intel'Mse, p3GI' o Bnl...,B,
programaa de educação própriOS a as- um 'ato comunicado lio Dj.retol'~Ger8.1
B.
K.
Das.
!la mall1.1~ençã.o e expansfto de ,c,eu
éegurar este. aeeltaç~o e esta apll. da ReJ)lll'tição ,InternacIonal dO Trabalho e por êlereglst,ado.
• O Dil'etor-o.taJ da Repartição In- mtercâmbI0 oomercia.l COm fi URSS,.
esção:
~
,
pais que, pela a.lto grau dI' ct"''''f>flyftl ..
:A denúnc!Q só prot'.uzlrá efeito um terne.cÍonal d. Trabalho,
b}' Revogar lôd •• aS dlsposlç6e. levfrnento e dível'sificacão df' "'IlA ec{J.o
Da<ia Ao liIorse.
plaU. . . . IIlOdifiC<l' .tôda. as dlepo- ano .pós, ter sido reg I.trad...
nomkt, tt"})yesenta um nl":TI' c'n te

I

os

0,-,

M

...

,
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~

c~

~i.nistt!11.0

ç.o CGmérc:.o E$t-'Zrior na I..."RSS:
Os Q.'J.ais, ap"ls terEm e!-:ib'do ~1\S

P1E::1C':; .t-iJderes. ccbJ'.dos, en boa e de ...
v~da

\

\

forma, cony:eram no s.?::1!umte:
Artigo 19

fu5 partes Contratantes COllCt'd~;:J\
um3. à outra, em tôdz,s as -q:.lestôes
relativas 60 comérc:o e â n~),Ve~a:;ào.

um tratamento em todo~ os a.:-pectos
não m~uC}S tav,ni\'el do Que ~qllêle
que cada uma dela.s conceda ou venba a. c{)l1-~eder .:l qualquer terceIra
'pa15.
O tratamento indica<io será s:p1í~a"
do inclusive. a tudo que se reiere 90diJ.;eitD,s .e taxa.s aàuan~iras. a \mp+':$."
tos Internos e qua:squer tributos .r-;!'
latlVos á tl'ansfOl'maçjo, cscu1tlção PJ.
consumo <las merc;.dOl'"'-8S lmpor\.t;..tt restrlCôe::; ou p!,Q'blç@C5. bt',,:;l\
contO 4 pre5Crlcõe~ e forr_l.a~\{ a~e~i..
re-1atl.vas à lrrrpomçú.Q t. -ex.?Or~~ •.~

das'

de mercadorias.
\.
As diFposi~ões dD preSente Ar! i~o "-,
l'lã.D serã-Q aplicada-:
u) às vo..ntc. ~ens e tJ.c:1ide/ es ep ..

Aproveito a, oportunidade }}t1"a

correntes de 1;n:ão w'x:telra em '.Iue
venha a. \nteg.t'íu-·se um.a da6 partes
Contratantes; ".
if:)) às vant'C';ens e facil~dac1es .qt:,)
o Btuil conc~d~ ou venha i\ -COn('e~
dê! aos &tado.'S partes nO fiata~o
de. MonteVidéu, de 18 de fe ....ereiM
de 1900. e em decorrênc~a das Oi. 'pn-~
sitões d~e 'I'ra.tc.'io ~ e
C) àS vantagel'.t 'e facilida':'ks q-':B

l'e~

novar €l VOSSll ~elel1CifJ., Senhor
Presi.dente. O!S 'Ot'otestcs do meu mais
'lrofunde .1'e....'1Jeito.

AOORDO Dll: ao_ROTO E PAGAMENTOS ENTRE OS ES'l' ADOS
UNIDOS DO BR.'StL E A UN!AO
DM REPI]BLICAS SOGl4LISTbS
cada uma dz.s Pa:rteR concedet: Olt VC . .
SOVlkTICAS.
nha a conceder, quanto a importação,
O Preri.dente da República dos 'E~- no seu território. do$ pl'OOUtO.s da
tados Unidos do 'Bre.sil e o presl- terra. e da illdú~tria dos p:üses litiiutn do SOv1et Sunremo da. 'OnHi.o mitrof-es, bem C.;)1110 ,à expoS::(l8..0 dOS
das Repúblicas Soctã1istas SoviH1cas. -prodotos <la t~ITB e óa i11óÍ!:'tl'la, ()!i_
Reconhecendo. com sa.tisfaçãO, ., ginários 'do tenitó-r-io GI:'! c2.t1a um'),
f.a.vorá\'el ooenvolviment.o Que v~m das Partes, liJ,I'-;l, -êsses pajS{',s.
tendo as relações comerciais entl'~ os
Auígo 37
dOis pa.l~5;
A e~ecnç::'o do; C1l1t:r-a\o.s comel'c\Desejando, num espírito ::l'e 'i.'Ulze.de aí-s, concluídos !io'o o. ,·e~imc GO piee entendimento, expaudir essas ~la.· Sel1te A.CÔl'do. nàQ em'&lllerf. -8. res-

l

çõ.es e a cooperaGão econci!l1í~f\ red- pon.~abnh'h3.00 ~o.,> àú's 'Gov€:\'nQ::;, oU
prOca., ba..~a:-atiS no princípio de 'igual- de outras pessoas, 1ú;iCi\s rr.... ~\lr{odi

àm1e e l'an'Uigens nnítu6.!;
}:teS<ll'\'erg,m oonciwr Jm

}\:3"ôTlo de
ComérciD e ragamf!ntos; e, ~ara ~ssc
:tim. nomearam seus Plení·pot.~nciã·

río:::,

I

Q.

saber:

---~. -~

O Pr{'sldente __da Re~blica do., Est&dos trt\i.dos do Bro.sil. S1 aF E"1Cce, :ências- aI) Senh6tês flrofessol' Hermes
re.ima. Ministro de ntado oaa Itela.·
yóes Exteriores e Pl'oret~r f'ra.u~i.sco
Clementl'no de san Tiago Panta~. ~
ni:;tro de Sst::tdo dos NegóciOS -da h~

I

cas, salvo nDS ca5r.:s· em tlwe seh-m
part-e-s intel"VenWl1~e.s em tais contra-

I tos.

- -A

va.lld~.d-e da~<;

protaç:5,o e

p,elos

ôr~ãos

e.u;,ol'lzs<;'oeS de e.«: ..
impori.z..ção. COl1C'e lidas
compet:!"nte.:; ôe cada'

uma da.s. Pürt-<:-s

Con.<.rntantf'S~

dllnm ...

te a vigénclG elo

'Present.e A"éõrd.o,
~erá prcjud~('(ida. :pela c"-r.>n"':.t:!'ló ói.st.e.
Arligo 5~
~er;da:
Re:peHada 'a. l~glslaçM \"'\0 B"r9E.!!j
O Pres5dh11ll do so-.;ret '$u'l''r$';m-o ô~ j0'3- cidadãOS ::,o\'iétíC05, bem c(fnM AS
União das R,ept(bilcas Súcialistas 15ó" t>f;s,!>oàs 3;'ir:fdiéM" ot<<<-anl2s:da! -em

v\étícas, Su~s. .g'Xcelências ,~ St-nhoc"_ COtl~ot"mid-à.&e "totn àS leis "S'ig'"imte.5 na
\'e~ Atldt'eí A.t1.drOuovitch Fomln, Em.. URSS. góZ61'@, ttu.s.nto ,à ,proie~1'o de
baixado!' E..xt-ra,ordinlt-riO e Pl"enioo· ,'ua. pessoa e ·proprIedade. do l'tU':-sJnO

te:nc~h10 -da URSS no B're~:;'l e sei"gu!et )ttl'ltamento concedido 3.0S cidac'ão" e
\ ,t\rkadi.evitcl1 Mkttultlo"r. "Che!. de às pes[i(.>(I.s iuridlcas da 'qfi.à!que'r outro
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,país credor, o qual, na m~dida de' b.!'p~ilelra.~ ~ 6.'3 b:'~ m:.... . . . rô".:> ~OVl§'"
atrarés suas Pl?sslbl1ici.:ujp..s..
roculta··;;Í. ft":...::.. tl:as de C0me:cLO es.tellD:
UmàQs da .B~a::<il. dltetamen~te ou. das "Contas" mel1C onaua.,s no
transaçoes.
,t\p.:.icar-se-ão so.'; p 19J.m~n '"'-, .-l,,~
tltrave.-> de repl'e"ent~n~:s que eles eS-!gO 7. refenr-;e-ào a:
§ 30 Se. decOfúdo- ê...~e rJ.'~'\l.'), l'ema~ COlrenLes .tiêsses contntOs as .;'>",J..a~
colherem, e nas conOlç(X;s em que esnescer um ex(.;e...~o o ass' nto será _~ tes d,l..~pos1ç'ões:
f.a a·~v'..d~de,; 'forem pe:mitlà:& pe~
I - E.~portação e impor,ação- dê tuc.ado pelos Rep"esenr.:1.~S al~oori~
V d ' t·
l' . d
•. '
las n?!'m"S Ió',&!llS 'llgentes no Bra~ merCado.:Hl.S, nos termos do pre.se-nte zados pl'ev1stos nô Arti'r;) 2;) com o A õ d U!l}n~lue a vd?:cnc1a {) ~e~t;"n ~
11
Acôrdo
:
d'
!':1,
C r o. llll,; r...~e o p .. azo ~ :c on::J
S .
' .
b
• prOlJóslto e encontrar~.;e e. ..01Ução de 18'.) \ce~to e olten;-ítl 'd:.:.:.. 111(.;.1.
Re.,pelt,:H~u a Ie6:sr~ção da URSS. fl:'; dec~;:~~~~<; câ~erC:1Spo;t.J,ç~~:a; fit' a..s convemente para ambas as Par· cionado no Artigo 13, Os pa;!;~:r:.r. ~
()~ cld!cL."'Ds tl1a.511e.l'os. bem como as
'.'
"
.....:1
M. Q
decol'rêI'!t~s d::r,,> contrat~s <':;1'.'0 lJ,.
pai,", no e};z .. c;.:::.o d~ suas ativiiadest
i10~ :erntól'w dos E tadOS!

cOl1~erCLa s

Artigo 89
05 pagamentos efetulldos

A:rtl-j

I

i

I

I

pe.':c3.3 J:.u'td,cas org'illlzadas ~m ce>u- ~mpiJr.taçoes aC1ID:\ m,-,nclOnad~, a
§ 4 S~, entre~nto, no p:azo de 1 çad.os n~ "Contas", menCl:'~ 'l13s n(
es , ~ partir do ml].;l~ das I:e- 1 Artigo 7. e nos prazos est·J<)\;>CC d.~~
fO~'mlda::e cam as leiS vigentes no "aber.
\un:>
B"a ,il O'ozarâo quanto à protr-ção de
1)' fretes;
Iljoc~çoes., na", f.õr alcanç~dl uma
no,:; contratos:
;
'.,. ':~
.~
dad" d' <>"
~.
luçao satlSfatoI'lra, o eXCCSJC que enSllJ. p-&_a e P.OPd'ct1e
., '?àdn; ... ~mo
2) seguros (premias e mdeniza.- tão se verificar serâ liq',u.':•.do oe.:a, 2) se. ex:t:lnado- o pre~n e Ac5:':it
~ratamento. c?D:ce 1 o·ao.$ Cl aos .. t' ÇÕêS):
Parte devedora na moed<i. !\vremente1e traIlico:ridc5 lhO (cento i.' o.:" ::.l~
as pesoas Jurrd.ca.~ d. €qualqu~r 'doUdt. I.
3) CU.' te. ia e reparo de navi'Js, bem conversível tscolhiâa t:ela Parte cre~ dias, ainda houver .pJ.:sam:::n'.IJE> P_l1'
VaLS, n.D. exe:-cício, ~e suas tal~: a ~'como taxas portuâr~.as e outros des· <1ora.
'
.
dentes, re:ativos a tai') C)ll~:-:tO.s. <:
CCUl?rc:a's no t~rr~tonQ da Y/lJUO do.,~ pesas co:rêlEltas:
§ 51j1 O sa1d;) liquirl'1' .,i.1S "'c.ontls", Bancu do. Brasil
S.A. Gbr~rú I'mz
Republrc·'lS SO!::{1Jlstas, SO'·l~:l~a.s,~ ·dl·
4) comlssôes de a~ent~;
menci~IY-:::.l.S no ArtigJ 7, renderá ju- conta. em ~~!,-U'es das E,:,<'(?-':~ C 1:.
retamente cu atl'zivé,' ae re-p.e.enlan5,
pl'oU1()ção de vendas, inCIUSiVelrOf> de 3% (três pDr CeD~o) ao snO, dos da Amerlca. em nome t,J lL:J~(
tes qlJ€ ê!es e..:calh'2rcID., .0' nas cou- vla-genr de caráter comercíal. obser~ C5 qua!s ,serão lançados n'lS "Con~ do ,Ccmer('~o- Ext,erir:-f dl U?~.;;:S. ~.
dições em que essa." atlv;da~s f~rem vados O~ limites e condições â ~;c-m tas".
I) tlUl0
"Ban~o d::> C0-m1>"c'J E:{.~ri(.:
pum,tld:l.s peLls norm~s lega15 Vlg-en· estabelecidos entre as Partes;
A.rti:;.o 11
'ia URE:S - Ço!?ta F$p:>c:al~'; (> c
tes na URSS.
o
6) juros comerCiai., e bJ,ncér;os'
D
õ~
t
t
Sancô CO Com0:-C~o Exte~:or (j,:" t.?&:
7)
comis:ôes bancáriz,s d~p'e"a.s . t;3 com um a::: .,uda0 en re a.s pJr ·es abrirá urt:J cont,.:t, em dÓ:,lr.. ,; il..~ :-~.
Os cld-:l.d'.os e c.S pessoas ju1'1dicas
' ' ' I fi'
.' ~ <> . , ' .
In e.re.ssa d as. em ca
caso,
as
"'Contadcs
t111:COS r,) Am ir~:;a. ("1 r .ne
de cada UlUa das Partes Contratan· posta:s, t7" egr...tlcas e ra.d~o~eLgrah- t.3.S U mencionadas no ArtiO'o 7 pOde- do B I o • B" ",;·1 S:\
.' , " '.
tes, ln::l.icz,jos 11:1 pl'es~nte Artigo, po- caso dos QQO~.s Bancos lllenc~Q1!ados no t'ão f,er t'efnrt;í\das mediante a t.rans- lo "i~,:~co CI.~o- Ba;;~i1 ·S'A~·J c_·~ d
dehio recorn:r aos tribunats da outra Art~gQ 7 • e~ da~~eles autOrIzados a ferên~ia
de recursos de contas de IDsptc;al",
djr~\':l,n:e' C:'!"i' r. 'j;5
Parte con~!'atilnte nas mesmas êDn· ope.ar em camb.o.
Convenios
mt:ntidos pe!as
Pllrt:!s "Con~,s ~-;pcda~;<.":
ÕiçÕ:.s que os c;da.dãos e [1,5 pe~so~
8) armazenagem;
Contratantes com quaisquer terceiro.;
Juríd.cas de q'lalquer outro- pais
9) custas judiciárias e outras das- pa.!"ses. Do mesmo zr..~. por rnú3~!:l t';~:!')- H~U:':.".o d2s "C-n';"~ :~,:~~
pesas análogas;
tuo entnc-dimento poderão ser efe- PCC:ülS" renjen'i Jures clf' :", /1-,,(..>
1()
inspeção e verificação i} O1er- tundas transferências das "Contaf". por cento) ao ano. QU!' senlD j~~."~~
Artigo 61?
cadorias;
.
mencionadas no Artigo '7, para outras dcs n:-.3 "Contas ESpc:~ .. ' .
As mercadori~ ~xportadBS por um
11) diferenças de pêso, tipo e C!ua~ ~ontas de Convênios mantijos pelas
4) . tcdos os p.:!.,'Jam:>nt ...." pC:-J ',: 1:<:'<:,
paiS e lmportadas pelo outro, nos lidade de mercadorias.
1?G1'tes Contratante.!! com quaisquer relatl"\,c<; a. tais .c::mtru·o:;, s.er, ~. a
têl'fiOS do pre~enta Acõrdo. inclusive
_
terceiros paí<:es
época dos resp~ctlVos
v"n~::ne~ :'-s,
a.s que forem· objeto das Opel'iiçõeS Irr
Alu$uel de filmes cfnem.atolançudcs n•.:lS "Contas E'spc':~JL," r~le
gráilcos.
'1)
Ar~igo
12
';)eirn:.n~c.J"r1í.o
ab~rt;s
a;-é
a r.?.:' .~~
p.:'cvist.a.s nos artigos 1:' e 14, respec·
tivamente, desitnar .. re~âo ao consU
IV - Viagens de delegaçõ~s ofiA b:a de convcrsio do dólar das elo c~fL'1Fjva d~·s",3.." pJ':aU:~:"r,
e
mo i1l :crno ou à transformaçáo no ciais.
nCont<lS" e os respcctivC<'" prêmios de final cU';lp:ill1r-nto dê.s:"$ ('1,)1':,. 'J'::';
V - Organlzaç;'o e funcionamento
tterntór o do pais importador.
de expos~ções e feiras.
expor aç.ao,
imp'Vrtação e de,"pesas
5) os flindos 9cumuladc~ np." ,,(' '1"
§ 19
A re€4porta:çt-o de mercadoVI _ Tl:UlJsportes aéreos e serv~os efe;;uadols de
conformidade com o org-anizaçõec; sovlêticas
de co;nf-"r,Q
rias por uma cas partes contratan- co., relata.;. quando baseados em RcÓr~ presente AcôrcIo, serão análogos
à ('~t(:-ior, cat::! adQU!l'lr' rr.:>~c;:dJl":' o; ua
,
taxa de càmbio e aos nrêmiDs 'lpllct-- Bl':.sil e p'lr'l, rcaIiz-:u 0'..1:,1'0.<; ç ';: ..
tes nào, p.o-,;,er!í.o sel' fei~a. .'.enáo cem
ce t~·!!.fe$o mútuo entre empl'ÊslS veis e.o dólar dos Estados Unidos- c.a me-r.:t.cs p::-evistcs no p:-2!"ent:! P•. J: ..
o con..5~nLm:;nto pr~'Vio e expresso da no,':.
de
navega-;ão
aérea
de
um
e
outr<l
América, de livre co'nversibílidade.
do:
()utl'a Parte. em cada caso, II com QbArt:zo 13
61 rí c.:mc1usoã e o cum;:r:'im "~t,, rj ...s
GervânCla dos com-'Jrom~os MSllmi· país.
~
C01).:tat~ firm::=dcs p:lrJ O'; r:!'. 3 r. ''' ..
VII - compra ou uso de patentes
dos em atos internaC"ionais por uma
de
invenção,
concedidas
no
território
Ext1rad-o
o
prcsente
Acô:-dO,
as
v~:cs
n.' ~~!!n anter:or. 021"'1 con: ~ r"
rJlU O:1~ra P<trte Contratante,
de c:l.-da uma das Partes; prestação de "Contas" os pa.6am~n~,cs e re:::ebi:Ilen~ pZ""~!11,..'t:.(lS dê'''~ re~Il" ~n~"'" rl'~lo
g
§ 2 • No caso de reexpJrta~3.() au- assistênc:.a. técnica; direitos de autor permanecerão abertas
du::-an.te um zar:;;~-"',~) d~ ê'-ónfor'n1id:-,~e~'~,~t~l
-p:-azo suplemen~ar de ll!O Ct'n~D e oi- d:.·;:lO.<"· ... [,~ (!o p:-e~:!n'e A.~ê;-dQ'
torizadil-, a Parte Contratante reex- e outros dire:toE análogos.
portadora lr.clu:.rá. Ob...'i.,?,stõriamente,
VIII - Manutenção das sedgs de tenta) dias. D'l!'iutz. ês~ prno adl71 q:-ôc; 6 !se.:.sJ me5·êS L) ',':~í ..
diplomáticas,
Repartiç/j{'s cional, o Banco do B.!'asiI S.A ~ o mc.:\t8 (.1 íL:irrn. pre<l<:J. re:.' '!"~
nos con~;!.tcs de compra. e venda. da: Missõ~s
consula.res'
e
Rep-resentacões
comer·
B:l1lCo
do
Cc;nétcio
EY.!e-rior
fia
a
~·~"s operações, 'l eventU'1l ::;a~~o
merc<!dor1::' a reex:;>ürtar-.se, cláusula
cou~in·:itt5.o a l:mçar
n t:- dP~ "("j-:~as Especis!s" será im.é!!:> ..
lmpeditiva da ree=.:porta-çM. ulterior ciaif, em ba.ses 'a serem estaoeelcidu.s \JRE:S
"Conta.,;" mencionadas DI)
Arfigo 7 t\lm~n'9- p::'!D pela Parte Crn~ra'~·l!.e
fia mercadoria, No ca.so de não cum- entre as duas Partes.
IX - Outros pagament-og ·pr{ . . . l:l- ~os referentes à.s trans.açõ,::::; cen,.l' 1~ dr-· ~çÇ"""l. n'l moeda livl'f'mentc ("':)"'1_
primento dessa. cláusula, no terceiro
da.« na forma c~tS' Acôrro (> iUl'!l1'- V{'j',<;;\';i f'-c;:.lhida pela Parte Con~ra ...
pms, pelo comprador final da mer- mente aprovadOS, em cada caso:
t
'e a SUí1 vigêncja. e l.inn3 050 ltr~,:i. t<:.otC' C'ff'dora: e
eadoria, a Parte C-ontratante que rea ...
GJ)
pelas
duas
parteb
CouYra..aJ:.t2s;
dadas
no momento da €:xp!ra~lo ~o
8) "s Rl'j:l'C.f.:pntantes autorizad'"s,
lizar fi reex.portação assumirá.
pe·
,
mesmo.
rrn· L ; ....:-: no Arti~o 20. con~inuarão
rante a outra, Part-e Contratante. a oub). pelos Repre!:,en"antes
autol'lzados
'o
.~
,~,1 , _t.:hô,{" E.~ nece"sário, a~é a li ...
respoIlsabu:.d~de daí deconente.
J,jr8Vl.Stos no ~'ti3'O 21; ou,
li 1· No refen ..o tprnzo SlI"l,f'''''ec'!:'' c~ 1 :'l-;'~ ,'''; 1 r..:-! de todos os pagn.m~n ...
C) ~los doIS Bancos menc,onados 8: ~1arte Ccntrat1.Doe 1.evedor~ _~":~V(:::c. '\0" : .. '\ _ :o'" n..1,; "Con~-.1s Especi.:l!-,·',
§ 31j1.
A mercadoria reexporto.da
hQU.d.1r O eve?tual sald:J"p'G-.l arl.- a f III ,~{' ,':~::ninar ou?iso··~r dlL~.'1_
será paga atravéS doas "Contas." ou no ArtIgO 79 .
Art''''o 990
ment.e por melO ~-e- fo-rnr-'"!lm;e-r~'~s elE' c:..:,~
f'l;~' ~ "am s:1l''lír n.l CX€":: ,(':\0
alas "Contas E5peciais", previstas nos
,,-"-""'
lne!'oodon;:rs à P!l!te Ccnt .. a Jutf> -1:1'''- do ~: : ....... J neste Arti..,-o,
A,rt1gos 'i' e 14. l·e:'.pectivamente. do
Os
}l3.ti.a.m~nto3
meru::,Jnados
no
flora,
ou
por
melO
de
QutrlU
()l"')PX:','
.,
presente Acôrdo, cu em- moeda escoA:tigo 15
lhida por mú~uo e~ltendimento eni:re- Artigo 81}, entre pessoas fi.:iicas ou 1- f1"S pr~viam"nte '\c"""d~rl.."'"
rtdiCa5, _domiciliadas no Brasil, e pe.:;*~:&,Q D;~cor,rfd~ os 180 lrento e O!-\ A cnn,:,crsão da. moeda das "C', n __
as Partes ccntr~te.ntes,
sons !lS1Cil-;- Ou jurídicas, dom;c~li..:das ten h) duas ~nd,qa.d!'B, o s31d·, rem;. !P'3" e d,:r~ "Contas Fe<{l!:'ciais". o;:n ...
na URSS. bcrào eletua~os em con1oi'- np~ente sc-r", 1.1~Jl!jadO., pela pa,ry c:· 11.:c03S nos Artir:;:os 7 e 14. l'e;pecti ...
Os pagame-ntos entre os E:obdos midade com as condições e tlpu1J 11S c..?ntr~Gtante d~ve .'Jra ....'" m~e1a!t 'VJmente. L.O pi'esente Acõrdo, para as
mce!as de liv':e ccnversibi1:dad-e e
Uni-dcd do Br.;1<iil e a, Un,,:o dru Re .. no prestntc A~rào e 1;1.1 forma Ja.s v.e~.~nt.; ~I)n~~f'r:fvel .:;ro~hlrl
pUblica~ Socialis:as
So"Vietica,s ~ erjo leis e regUlamentos vigentef' nos dD1S ;~tn~f'sC c~nrgiÇÕ~S: Cht!O c, nas s ... - ~utras tl1ied,::s. bem -:omo a oper'3.?ão
m~l'rs-a e1e:uar~se~á ",:;~undo a p'ri ...
efetuad()s, no pr.!U{;iro pal':;. atrtlvês p:li.~ef·, /ii; Pã.:·tcs CO!l!rat..:nt~.g nao . ' - .
IDoê'd(ls perl;jnentf's.
do BJ.nca do B.asi1 S. A., e, no se .. apUcarão, a êsse respeito, qua.isq~?r . lã) o q~e exc~der o limit.e .do c!'"é~ d~dewo'J\'O C1S
gundo, atrav2s do B,U1CQ- do CQm;..r· rest-r'.f"õ"s O'J :prO-ibiç-õe~, Q;le nâo se- d.te t&::!l1'C::l rec.t::'c:i.'.J :,ari p~,. jme- Vl;rPllt,,: na data da execuçao de OOd3
jam apl.cadf<.S a. t;!.:."ce;l'o~ pa.i..:cs.
c":,i;<'!"':"'.t~:
.
e-r;.:!·... po'Cio E.tterl()r da. On.23.
.
b~ SUe;.. (c1.~C'i!:"nt!l por c~nt-o)
do
Arfi:;ro 16
O Br.n~o dc Bra-i1 S, A., qus OpC-i'B
Artl::O 10
"'f'::~1n~e !;.crà:- prO,<; d?n"":o ias
3e
No p:~:.o cIe 1 um) mês, a p:: ·tir
sob a'Jtmiz:ilçú'Q do Govécno do Bt';;.A, fim de faci:itar o con.ê-rcto €nt:-e 'tr;",:"'1) cig,,, ~'lh"~~nel'l~"'~, O'J <',pia. C't~
~il. abrirá um::: coare, em dólal:es <..v:, os dOis pr..Í3i?S, O- B-:r..co.do ata 11 S A '1'1 1<1"".~'!ltc;:t e dp", dia:'!. 3. coot.3.r dJ. d.1t.a, da a&5inatura dê.:!te ACt: 10,
F.strd~s Unidos da A.!nj.ica. em n; .,~ e O Banco Lia Com,<..rclD fi!~;;t.;-iiVf da de dl'.ta de t?':"o!r2I"ão rio ,6Jtôrdo: e () Banco do Brasil S.A. e t Ban-cc do
do. Banco do cc.lTI~rcio Exterior na URSS ccnc-.!der-se .. :'o uã,'crr;:ito t (!.
CI o l'P'"'1,'l!'.-Zi't'e-n'l' s?'á l)<lq"Q nos Gomé'rclo Exterior da 'MS fixarão
URSS, sob a denammat;~O de "B~r.::-' nIco eyUi"9alcnre a. 10 tdet:;\ rr.111ê."S /~r1nta) cli(l<; sP'!:ltnj~~, i",i{ P 2-10 (d'l- pcr m;:;'tu-Q enten:hnlen' D, !'I. m«D.:-;râ
(o CO.nércI<) EJ\terior da URSS -; 1~ dólares dos Estados Uni::l.,:,s da 'lento.:; e qlJ1r"!'~q,) C,'ap depoi,s de ex~ c.e .-.,e:'ô.r 8S con:as e eretu::r os c.'-lculos, nos t&rmos dJ prseente A.:<jr ..
COnta CO.1vênio Brasil·URSS".
Am;:mca.
Oil'~LO o Acôrdo.
do.
O BBnoo do COmérc~() Exter~or dn
§ 11j1 Os Represen~üntes !1J~-:ri:aj;')s,
A.r~:·!1 H
O e':;t:!"ma cOlllblolrio Q-:1 t,'._,:é f'm
lJE.SS. que opera sOb autorizacao .de t:Nyi~tos no Arti~o 2J. pc,]~.-ão pro..
0.'\ 'ór~ãos
soviS''''';r,),;- c~mp2~."~~C<: vi~c!' r.'l ~Jh d.J tro'~.l dI" Nt ~a.. sõ",
C()vêrno da URSS, abrirá umn cvn:a por aos resp~ct1iw G:-1erno"•• s! tS~ consentirão em que as cr~J.'1io:a,:A2s bre a ~'~~'lv:.~li.o d-o Acôrd-ll.
e.n dólares dOs ESfldo,<: Unidasd'i s~m o aconselhar o cu.rso do ;n~..;: . . Jtn- ",')V'.t,H,,'J"; de cnm"rcio ex~erior exArtL:;o 1'7'
América em nome do B;:moo do Sra- b:.l', ~s med,~aF. l'l::h1"1,nlstratl.\:.a para nr,".adoras de tna('jumal'ia e eCj1.11paeU s,
sob a denaminaÇ10 de a _l-e!l1Caç.:o Q':, c::::~.~o v-..·m<;.<') aema "nto::;. conr.e>1"lm nos irr:p:}rtadore,<:;
0" salctos das Cont,is menclc .... '1.,S
IIBanco do Brasil S. A.
COnta c .16,10. ",._ "
.... ,.~ ,."
,brasilelros condicúe<: de naqament(l !l ;lJ t,r~ 'I") \~rrI. dos "Têrmos do :{n...
Convênio URSS-BrasU".
.§ P O .... ~"A.l ex_ ...s... "t _.,-;.1 " o lI- !)rDZO, de ('.'}nf'}"!'mh-(~dft com a leg'3- ~~r.-c: ':nfi1'Q f':lt:,e 9. Missão C!):nerchl
ante do crédito t.éenl~o :.z..:ili ,eferl_ lacão em viO'or na URSS.
dc"·~,,ta(l-_-s Gni;:bs dn Bra..'iil e (I D"' ..
As contas acillla mencionildas se .. do será am.1rt17:aclO,. 11::l prazo ~€ 1 \. F$;as con--ilições serão d.etf"'rnin'l- legw<"'1) ('-J:nerc!?J d:t OR.S:J <,;ô'J;~
rão, daQ.ui por diante) desi'<madas, fum) aDO. LlOI' mé.o do fll' 1" ,mpn-l dn.~ nos C<)ntratos g SCr€'.m c('nc:\1}d')~ trc:J~~:l"." dJ C :T.;'>":;Q e PaO':lrr.en __
fÍ.DlDlesmente•."Contas".
to de mercadorias do pala de-ndoJ,' ao entre as oes;oa.s t1s1ca.s O:. jur1d!caB tos", ~!l1,:do$ em MO~C:;fa,
9 de
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•de;o;rmbl'O

de 1959, serão transferido~
;para as "Contas" abertas de confar...
nl1dade com o Artigo 7, do present.e
Acôrdo, na data de sua entrada em
rvigor, em carãter provJ.s6rl0, como
::)l'eY~to no Artígo 21.
A partir dessa última data, todcr
os pa~am(>ntos pendentes, que se re~
firam a Lransaçóes efetuadas ou QUtorízed-.a:o;, serão lançado& lUiS "eon...
t.a.s" lllem:lonadas no Artigo 7.
Artigo 18
Expirflôo o presente Acôrdo, sua$.
(!u,posiçóes aplícar·se~ão a tôdas ao!,
h'ansaçóes concluídas na forma por
êle prevista, mas não liquídadas até
o momento de sua e:x:pi'l'açáo, inclusi.
ve ai tramações concluídas de con~
fonnidade com o ~ lÇl, do Artigo 13,
e'3 !!.linea 5), do Artigo ']4,
f\.rtígo 19
A fim de facilitar o transporte de

pelo período de 1 (um) a:r:.o; e por
sucessivOs perlodos. anuais, até que
uma das Part.(>..<;. Contratanles notlfi~
que e. outra. p~o rtlenDS 90 Olo\'e:n~l
<lia? antes do
término ~e qll~tt.uet
penodo anual, de sua mtel1çao de
denunciá-lo,
..'
Em f~ d.o que. I?.:I Plempotencl<l:,00s
acin;a lll<!lcados flr~nam. ,e! te Acordo
e nele ~;lOenl Os re.\)ectnos selos.
Feito na cidade do R~o de J:lneí_
rO, em dOl,<=, eí.::empla.t'es de 19m11 teor,
ambOs nos idiomas português e rtt~SO,
aos vinte dia..<i do tufos de abril de mil
no\'ecenfos e sessenta e tr€-, , Hermes

I

(Seção 11)

Março de 19M

~~~~~~~~~~==~~~_e==~~

I

qUf', Duvido ) pi~"t\~,"i(), srj'l. ttá1".S'!f.to
no::. Anais ';0 B~'~ado o dL::'CUl.'SO 11(0ferido pelO .:'~(l1.1d'')r Jw<cehno -J{uOüs'chek de OliVçl-,t. CQli1ü c'-tndidato à
PreSidência {ti:'· E'1>~-Cb· iCl:I, p"'lal1te. a
IOf!. COhrenf'tlO Nac:onnl de partido
Social Dem 'c"útico. no dia 21 do fin·,
dante mês, na c:dade do Rio de JfIJ eiro. e p ltli'~:;do pelo "J<H'pal do
11'asW'. edi.'·:So elo c:.i:! ,';":cf,uint.e confu'ttle consta .?:> FCü",e ..!H>:~'J
Sala 'da$

~~~;':5fJ:~s

deral. em 3() de

(~O

f.'·rna10 }..,í.~

março . de 1964, -

Wilson Goncalt'e.s

o
o

E' cópia fiel do Ol'igLnal. da DIvisão de Atos. Intert1Rcionais-,

Há oradores

illsçrit":~.

e
'T~m a palavra o
Jutica; de Relações E:deriores; de 'Eurico Rezend.e.

na-bre

O pre~ente Ac6rdo selá !,ul:lmeÚdo
ap:.-ovação' do Orgão- ou "Poder
(':>~np('1J(>-nte de cada uma das Partes

à

d-.lta,

até 90 (noventa 1
expiração do' p('-,lOdo
lUt'nciol1ado,
ne.nhuma das ' ~a-l'te.;;
C01~tl.\t:lr.tos hcuver comumoo.co
'à,
t:~t;a Nla intt'nrJo
de denuncia~ o
~.)rdo c.)ntlnu{lrá O .mesmo em \'U!vr,
Se. pelo mf'núS

dia" ante:-. àa

Está aprovada.
A Me5a f:e assooia., às homen'!~en-'l
e t.:it.l'á cumprLr a deliberação da
Casa,
COMP ARECE.~.f livrAIS OS SEN:nORIDS

Zacharias d€' A.,,;S{lmpç~,o
Leite Net-o,
, Adolpho Franco.
Daniel Krit'grJ' - (4).
() SR,

l'lm~!DE""'TF.:

O SE..'I\rIOR SENADOR EURICO
REZENDE PRONUNCIA DISCUtt-1 ·Pa::-sa-se à
80 QUE, ENTREGUE A REVlORDF.i\t no DIA
SÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
) Por falta de númet'o sUf;ciente, não
com o art. 407, pal'a'?,l'afo 1°, do Reg1•• ,
procederã à votação dos !ten.:; 1, 2.
menta Interno, Os p"rojf'tos de_ Re~soO SR, lJor.lESIDJ!~1E:
.
3,4- e 5- du Ordem do Dia.
lução ,US, 2 e 3, de 1964· serao e~e.s
A Pl'{'~idência deferIu hoje- o Rc-, O item 6 da pauta' é o Projeto de
€l1e a mmh a dos, ao. fst udo 8.<1:", Com 1s.- quel'imt::nto de infotmaçõ~" 11.'? 46, de Lei do Senad') n.\! 102, de 1963, cuja,.·
SÕ~S de ConstltUlçao e JU:;t!ça e DI- 19M. ('t.presentado na. ses~ão antf;'l"lor -discu.ss50 não pode ~er aberta, ne'ste

'I

Não ê ~azoável QUe a. i.nc,""l1a :"e~;,1 _ qual a <;luantidade ~~ bOrracha.
de. leItura nO"Pl~nal'l<), .d.~ teq~·e: jl1fttural pr-OdUZl~~ 110 B,rB:;tIJ; d,estaca~
::."liUento, na ausenCHt do Scu ~utOl, dfll11ente a.. da alea ailltl.Z\)lllC<a,
que d,ev,e :u..stlf!~á.~l~: ne')tl1p..1.nhfl.1'. a
2 _ q ual a quantidade de borracha
sua rapIda tranuthçao. e es.r,..:u ati?nto
t , I , 1)O,'tada'
d
t'
•
h
dar'~ P'O
na
ln
l,
-~
~o seq es mo, ~ na., ...........~ ' 3 Ula
_ Quala q~va.-ntidade
de borracha
Jeto 9ue ~em l~'nf?o p.PCt .,")~n.el1to, O'intética produzl-da.. no B!':ol~;ll;
atraves de COllllSSOes etc .. ~ ,
4' _ qt.ral a quantidade de borracha
Por o~tl'O lado a ex.~cnCI9: deve sintética :l.lnÔl'tada- e,
ater-se a .presença_ do íltlfO; do 1'C5 _ relativamente ao ano de 1964
ql1eril1l en to à <;:f>~a"O e não no Ple- em curso. qUf\l a demanda de bOli"acha
nárJo.
prevista para o nosso parque indu5'
Sala. das SeSSões. em, 19 de marco trial.
de 19"64, - }fen7a~ljo Vk~'1..1 .- AloySa'a das Sessões, 3{) je m-ãrçQ , de
8io de CfIrral110 Ftlho,
1964. _ Edmundo Fernandes Leal,.
O SR, PRESIDEXTE:
'~
. A matéria vai às (.,omissões de
O SR. PRElSIDENTE~
Con$.tituiçfl,o e Justica e Diretora, a Na forma. regim€nt-al êsse l'equeyifim de que se pr011unf'jt>nl sôbl'e a menio s€l'a publica.do 'e em segmda
emenda. (Pa1~sct \
de5t>a chado pela ~resídênci,a,
Sôbre a. mesa Connmica~~:lf) que será
Sôbre a mesa requerimento sub,'i"Crilida pelo- Sr. ]Q Secl'etãrio.
to pejo S1'.
Senador Jefferson de
:El' Jida a: 5egui~1te
AO'Uiar e out.ros que vai ser lido pela
1.9 secretário. '
COMUNlCAÇ.\O
E"' lida o seguinte
Em 23 de ml)l'ço à-e 3964

~ ç.~o

Sr..

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a VosSa ExcelênCia que me a·UE.f'utarei d6
país dentro ae- poUCOS dias, fi, fim de,
no de.selllpe~1Ílo Cie missão com que
distinguiu o Senado, p '.rticlpa.r da
reunião do Cuustlho da U1l1ãü Iuterparlamentar, n rca1i7a~-í::e prõxin'H.. mente em La.usannc. SUiÇ2. - CaUe·

me

Conn'atantes, de ccmfonnidade com
dispoSiçõe5 COtlst.itucioDa''',
Entrará def!nitivarnente em vigor'
fI.a. data da troca de Notas, pelas
qual,; 3..<=. Partes noti~icarem. reclpro- te Pinheiro,
O SR, PRESIDE1\'TR:
Cdmel1te. sua apl'ovaça.o,
A Comunicaçao q1.lC aca-b.1: de s('r
Entn,uá
deiini-tn,mente em vi<;or lida será' publicada, Sôbl'c a. mesa
na data da: troca tios Ins~rmnellt-Os ~_queriU1.ento que tõerá lido pelo se·
de Ratifie:>ção. que se efetuará em
l\Io.."col1, no mais breve prazo' possl. nllor 19 SecretiiTio,
\re: e vizO!'arâ por llma periodo de 5
:E' l~do r; apoiado o scguin'e
(c~n('(}1 ano:;., a
partir deS3<\ última
as, re."t:ccUyt'lS

8rs, sem:.dores que o a.prOVatll,
permanecer smti1-dos,

Está f;nda a hora do ExpeJie-nte"

I

ArtigO 21

O,';

(Pausa).

'

prazo I=osslve!, negociações para
a
condn::.ão de ajuste, ou a.j1.'\8tes, sôbre
tráfe.!!o e- d~vI~êo equitativa cte fretes
entre' os dois países. segundo os prin..
cipios GOO1X8 enunciados:
1,pelo SI'. Sel1-adol' Aar ...o Steinbruch.
1) O trans'porte de mel'cado~'ias ~erá
retota,
,
efetuado prioritàríametne, em
na.
Ao de 11" 3 foi ofpJ'ecida U1~1a ('li1e'1- \ O 81'. 15' Secretário vfâ proceder' à
Vi05 de bandeira brasHeira e so\'iêti- da, Que s'el'ã lida pelo se~'hOl' Pl:i- leitU}-'a. de l'eqU€l'imento de tnfor,
ca. As Parte.<=. Contratantes esforçar ... meiro Secretário,
jmaçoe.s,
se-fio para que o t!'ansporte de mer, ._
.'
, . .I- •
E' lido o segUinte
cadol'ias entre o Brasil e a. URSS seja.
~ llo'a e aplova'tla '1 .seglllnLB-.
,
'.
o
"
nalindo em partes iguais, nos dias
'
de Reso,u'.
I
Requerimento n" 48 de 1~o4
senlldos sf-ntldús COlh base no valor Emenda ao Prole·to
global d"o üete, em navios de bande:i~
cão n Q 3~ de 1964
S1', Prt>s:dente do Senado Fedetal:
l'd blT3...o;Ueira e sOi'létlCl'.L
'
.
Suprima-5e, no parágrafo único, as
Requ€1ro, na ferma regimenlal, a
21 Na im-co.,> ibll:dade de transpo;
palavras '·projet.o ou" e SUI)stitua-)'lI> .,\Ilesa. ~e dIgne ""alIeltal' à Comissão
bl'-se, por embarcações de uma das no mesmo parágTafo a<:: paLavras "no .1'x~cnbva de ,pe!7-.s8 àd. B~rra~ha.
Partes Contratantes, ft p,Il'~ela
de Pl '1' t<;"
e<:l;as' 'à ~CSSão"
'3.tra\'~ do Mlmstello da Industrla. e
carga. que IQe couber, podera a m~s~
ena
,por ~
. ~.,
comércio, aS ~egujnte.s infntmaçóes re·
ma ser tran<portada por embarcaçof'S
JuMificar(/o
lativas ao ano· de 1963. recém-findo:
da. outrá Parte Contratante, ou na
.
.

A fim de Rcompanhar a execução
do pre:3ente Acôrdo, bem como estuGJl" tôd3S as que.s1,óes relativas a. ~Ua
exec'Jcã-Q, e submeteI' ao., GOVErnos
da" partes
Contratantes qUf:li<"quer
"'~ropo..s:ta<; que vi~E'm a aumentar
o
cOnIé'l"da e a fortalecer as relações
ecsnõmiMs entre os dois país~, embcl' Os GovernoFo de.c;jgnarao Repr~_
s"r.>9ntes autorizados, que Sf> reUlllráo, ~m forma de Comi.ss3.o Mist.a, no
terrllórlo de um 'ou outro pais. dentro
de 45 (Qua~'enta e cinco) dias a.p6~' 9.
BT)l"-t>sent'lG§o de um pe("Udo neE-se sentiu? por uma das Partes Cçmtratant.f!S,

Em w3taçãa.

queiram

senador

melDadotlaS ent.re o Brasil e a URSS,
O' SR. 'PUESlnE::"\T"E:
as Parte", Contratantes instl'uírão o s .
;J:espe-cli\'~s órgãos competentes,
no: T.el1do .term1na?o o })r.a:w em que
s~ntido de ef<?tuarem. no mais breve deviam ficar ~Ôble.a mesa de acôr~'J

taPa deS&a~" pm' emba-rcações de nu ..
t!'tls ·banrleira:-, P~!'a o tran.sp~rte el'i'
a:;:rêço, 55.0 c()n~.,dtrados navlOS de
b.:mdeira l'B:c\On~[ 03 naVIOS de_ outTas
!Jlmdeil'as afn~tadQs por empre~a<'1 1e
• 'I e"r as ou sov,·éti""'"
,n<wegaça·0 br.,$l.
. . . ~, ~
3) As disposições que precedem nso
d::"verão,6CQ1Tetsr a fixação d~ [reles
Qdln:r do..~ precos de frf?-te do merca~
do internacicnal. nem retardar o embarque das mercador!a,c;,
Al'tigo 20

diata,

SENADORES

requerimento lido ~erá pUblicado
Chefe e incluíd.o em orCem do D:s,

ÀS Comü:sões de ConstituiC:;Qo

depend~'

de apoi01ncnto ffiUS de vOla~iío ime-

SR, PItE!'-,IDE"N'l'E:

Lima, San Tiago Dantas, A, Ff..1min,
S. Mkrtwnot'

Economia e de Finanças.

o SU, l·llE~lUF.NTE:
O Requcr:mentó ridO llM

Requenmento nQ 47, de 1964
1'" es'l

lp. d

Requerimento nQ 49, de 1964
Pelo falecimento do Pl'Ofa.<:,sor Augu§to Meira., brasileiro ilu~tre que re"
presentou o Estado do Patá. no se~
nado Fe4eral, aqui. defxando marcos
indeléveis de sua. inteligêncía, da sua
cultura e dO seu; patriotismo, reque~
remos, com fundamento nos artigos
214, n.Q 2 e 215~A, do R-egimento lnterno, aS seguintt's homenagens de

pe.ss-r:

1) inserção, em Ata, de' Ulll voto â'e
.
2) apresentação de condolências à
família e aO Governo elo E:5tado do

prOfundo pes.a1';

Pal·á.

1~:4\ ~~ef~~~~esde30A:u~a~larçoJo~é

_

FeliciaJlo, _ EdmunlÚl Levy, -

Arge-

Sen<l ~o miro Figueiredo, - Josaphat Marinho,
o
~'!
Ileribaldo Vieira. _ Wilson Gon-

E'xm?~
r l( en
Federal.
C(llile s.. ! . - zachaJ'iG..z de Assunção, Requeiro. no'> têtmos Qa art. 212 Leite Neto. - Viraldo L:mQ-• .!- Oscar
n" IV. !e.~rd li. a~' ReaLm.. uto ~tcl'no, I Pa.i8os, - Bezerra Neto.
S !' ,

I!';e

I

momento, p{)rque eXIste um

l'equ€ri~

mento de adjp.mento, o qual. por sua.
vez, depe~1de de votação do F:enál'io.
:m' lido o $.eguinte:
'
"

Requerimento nº 50, de 1964

Requeiro, regimentalmente, a l'.etirada. d<> projeto de Lei do Senado número 1:32, de 1963, de vez que com as
-cornplementoações dOS vencimentos da
Podei' 'Ju-didário, pf'10 Executivo, não I
justifica mais a pl'op-')Sição,
Sala das, se,<;:sõe~, em 30 de maTçD.I
de 1964. _ Aa1'ão steinbruch.
O SIl. PRESIDENTE:

A votaç:i.o do l'eque.'lmento fica 1
adiada pata a prdxima sessão,
Discussão, em turno único,
Rpfluerimenio ?l,1' .44, de 1954, pelo
""
qual o Sr, Senador João Agripino
solicita transcrição nos Anais do )
Senc.do de 'Pronunciamento do ex- I

I

dOI'

Presíd·e.nte da República, sr, Marechal Eúrico Dutra, sôbre a situação do Pais,

O SR, '"PRE:SIDE~TE:
~
d~scu~são

o requerimento.
'Tem a pâ:avTa () ll-obre SeuGdor AUrélio Viana,
.
.
Em:

o

SR, AURt:LIO VIANA

Sr, pre ..
sidente 81'S. Senadores actl.bamos de
ouvir uma. notícia' que nas deveria interessar a. todos nós Senadores da Re ..
pÚbIíca a todos nós, bl'asileiros: os
aC-tntedmentos d-o RiQ de Janeiro to·
n1~{m vulto, a. crise militar agrava~sa.
Da tal modo isto é reconhecido qlíC
está havendo uma verdadeira. corrida.
nas agênCias baneárias qUe funcionam
110 edifício do oongresso Naclonal.
om, essa situação, que deveria levar
os líderes politicos da Câmar~ e do
senado da Repúb:Ica a. entendImentos
m1'Itqos, )XU'a.· uma análise e uma to·
mada de po"iç3.o, encontra, ou ,uz.n
cel"m conformismo, ou uma insenSIbIlidade política que marca 11ma época
e -define um estado d'alma e uma· posiÇão de r:spítito,
Lerilbro-íne do velho !tuy, qU>!anào
filava acêl'ca. do brasileiro que, de
cócoras, esperava certos- acontecimento.';, E' a impressão que nós temo.,~,
hoje, Come Que de cóCOras, naquela
POsição do jeca dantanho, nós espera- •
mtls que a pedra, rolando. da mOntanha, nos esmague a. todOa nós,
Ou. então, não- existe pedm nenklma. rolando do cume das mont.anbas.
em busca dos ablsm-Qs, dos va1ndoJ
profundo..o; , 'ou, então. a cr4;p é suprnamelite ~UDe1'ficjal, ~.}azD'ina j!nmO,
(Sem revisão do oradOr) -
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I

ilQUC::1 em Que V. Ex' se referia à I que a irüerrupção dêsse _processo de. e m1liklr. e que pOderiam falar numa nho, sinceranlente, honestamente. 6
n- itl;~:e LmtH.ia pe!o G?vernu.dor, do \ mo~rátit:o. desta l'ev?luçao p.eJa evo- linguagem e agir de acô~d() cOrn ela, a. de qUe está havendo falta de habi~-t:::do Ú
.L\.1il1l'S GeraIS. Nao e o 'm;ao: desta revoluçao pa.cl.flca den. pLeferem o qUe está e,'!Crlto nestie "()~ lidade, de compreensão, A impressão
[<': ~'(b q"t' r~pl>tsento. no Senado
tr<l do:s quadros constltuclonats: é Iwne, pUblicado pelo Senado da Re .. que se tem é a de que mu:tos chefes.
[l~ ~. {{i:T:1I V. Ex íl sr,be, o E~tado du com. tristeza que verifican:t0~ as fÔf. pública. na gráfica aqUi existente. muitos líderes, ou de que muitos (ll1e
[11[\1 n::,!"c:men:o. Queria apenru;, de- CflS retrógradas podero.'ns~mla5 se Estamôs pagando pa;ra ver, ao invés perumm qUe são chefes .ou lideres, não
c:a. <11' a V. E:<;<.! que terei oportun:- Jpondo '..0 processo e, atra\'es de pfi)w do cntend:mento, o desafio à luta até têm percepção para. o fenômeno social, econômloo e poW,ico do mom{mA
lo: tlE' (e. dentro em breve ler a de·· ~'Qcações tremendas. n06 levando à à lut.a fratricida.
G'fln'r'ÉÍO cl" la}, c:Joc!'.ndo, nos tên~o~ situação de expectativ~.
.'
concedo, ·agora, o a.parte que me- foI to .. Vivem no Século XX mas com a
E:":\'{I<; e reni"i .a atitude_ assut?uda
Tenho o dil'-e·to de dIzer, polS dl.zêm solicitad·() pelo Senador Jefferson 4e mente trancada no Sécu10 XVIII 011
r.;')
Gcvel"l13dol' Ma2"alhues Pl~tO. isto: o latifúndlO, a grande razend~a Aguiar, e em seguida concluírei meu XVU,
" ~ <!:. L'" dr colhêr atravé, de hga. em e é ainda um lUlperatlvo ~ono- diséul'SO
~'~o te f'{õmca com Belo HOriz?l~tl! mlCO do no:-So temp(L ~ão lideres de
O Sr: Jefferson de Aguiar _ Pedi
Por acaso são Chefes, Por aca:.;o
Tt\f'
Gy rlumàade de _fn~ar dlle~a· partido que se pronuncIam ug01(l em a. V. Exª" o privilégio de um a.parte. são lideres. por a.ca~o!
ment.p cQ:n Sua Excele.ncla. Esta ~ 1963.
.
Entendo que o senado.t Josaphat Ma·
Não entendem o que se passo. ..Não
~ . . . ~ ribu~\,ão que quena pr~stnr fi
Sr. presidente, termino pna OUVIr- IrinhO\ em :Da,l'te,. tem razão, pois. os .sabem compreender a nova época.
V. ~xa. agl"a~ç~endo a gentIleza d~ mos a comunicação do senRdor Af~n. q'.le l'adicaLzam constituem minoria,
me> ter concedIdo o aparte.
~o Arinos
todos nós est.amos ans;o~ minoria esta Que tem tôdas ,Sonoras
Q'lestões de fácil re~ollH;ào tntn!'...
O f:R., AURf:LIO ' VI(tNA
~ã ~:)S para ~uvj·la _ declarando qu~ quase in.surdecedoras. pa;recendo, por: formam':se em g-randes Que.<;tões ln o.
bl"~ Et"na~::;l' ~fonso.. Annos. r~' e da o meu grande desejo de, dem.ocrata. e tanto, oolwtituir a maiOl'i,",. N.g, v.el'~ lúveis. A impressão que se trm é a
5a<,,;~. do. respeIto à :ua cultu
que se encontr.e uma .tfuda pal'a e~ta dade. .as paJaVl'as de V. EX:"I interpre- de que uma elite sem capsc;dad? de
a(·'l1I~·aç .... o que lhe lendo.,.
.
O' crise
tam o sen"timento da grande maioria direçãD dirjge êste pr!i.c::.. mas. se~~o
O ~r. AfOt':SO Arinod~ - ltnl~,eSClproc,
O 5r. Jefferson de Aguiar - Mu·to do povo brasileiro e tamb2"hl do:" pa.r- ncapaz, ao invés de dirigi lo o jügl\.J
A
e
.
.
.
assa
lzer
,~...
b
'
da conf""ao
S,"l"oor
,.
. AURÉLIO VIA..l.'1A em.
I.f!IDentare.s Que 'mterpretam e~ses
seno no pél""o
'''=>
.....,
,
,c:? Sa~soll :.Ua ~eu filho...
O ~. AURÊ;LI0 VIANA - o meu t~mentos de equiUbrio e de coorden,a.~
Em sinte!;e, há uma fncompr.."en~fh.
Ql P,' to; o Arinos _ EXatamente. \ deseJO .- ?-e~eJo de u~ democrata,
rao de esforços em favor do Bros'l. . ~<;te. o ponto. Há. até falta de f'utrnA
N;~ S~l·n. Aá~?zade de pai para filho. de um socIallsta.demoetata - é tque Sei Que V. Exª" defende intransi~en~ dimento de questões primárias Cf' Dte'~ ~im
filho para pai. ~
encontres - os que podem. encon rat temente o "egime democrát:co, e 'êste reito: confunde-se anistia. o dire)tl)
C::R AURl1;LIO VIANA - .. ' e e ~evem encontrar -:- a salda para. a é. o sentido da nossa ação no Sf'nado. de anist.iar -.:.. ah! qu~ é prêrr()~ativa
qu? ~; ~~.inha mocidade. tive· e nt;Ltri crISe. E o. meu desejO ~, se encontra: Tam}Jém entenden10s que a ação di· nossa.:- com o principio d~ r{'1eV3I"pelo irm20 de V, Exl,l- uma í'.'3pecie rem a salda para a cnse ~tual i;o1
ua-mJ.Za.dora dos ho(.>.':OS trabalhos de. se f(tltas. penalidades. Ou. então, há
fusCÍnjo.
, n e n t e , que. as fôrças polft.Jcas deste via llortoorÃe em favor da adequada. quem Queira decidif~ como e.,<;tá e.scri~
O .Sr. 4.tomo Arinos - M,UltO obri- País, atrav·es dos senadores e Depu- solUGão dRg refonnas de estruturas to neste volume pelo líder de um !!fOllgado a V. Ex;;' que me r:s ta emocto. t~os, também encontre~ ,ti; gran~e porque O direito não pode ser esMtico, de partido _ não cito o Partlflo para.
lH"\ndo com ebt.a declnraçao,
.
salda. por que.o POvo brasJlcllO espe1.a. deve evoluir, como evoluiu sempre em que não se di~a Cfle estou fa'l.endo
O SR. AURltkO' VIANA - ?el do por inter-médlo da lei dl3: s reformas tôdas as sociedades, mesmo as de aqui um trabalho de SOPa contra wna
esfôrço de '!'. h~~ naquela. CrISe de de ~ase, qUe tem o sentid,: real n~ lent.a transfonnação. E nós deverfa~ das agre.miações polftjca,s maL~ pr;de ..
agóslo, mOVImentando tóda, a t 5d,a pensamento do povo. Se nRo cncop mos estimUlar tais esforcas para. aten- rosas dê~te Pais _ está. escrito: .. Qw....
inteligência. tôdíl Do sua cultma. () o brarem essa salda, refC!rmando naO der as reclamos g.eroL')· da Nação. remos vC<r; se têm fô:-~a que o fao seu patriotismo, pura e~con~ar pelas chnalhas, como drria Euclydes V Exilo pOO,'tanto a. lUetl ver tnterpl'e.. ça.m !'.
lIlUa 5aída à crise, àQ.uela gmn e CTlS6: da Cpnha,. mas reformando nas ~~ tá os sentimentoS e os idea~ da maio~
€
ois com sat~l::façáo que ou ..'i~ se5, ,reforman~o de verd2.de: a crISe ria do povo bl'a.<;Uelro. inclUSive dos
Queremos \'er! Está escrit() aqut.
ct?nlnuarã. ate à eclosão lInal, qu~ parlamentares, q"'Je têm manifestado Agora, há pouco tempo.
mos' oP ap~rte de V. EX'".
6 momento é chegado. n, J:to.r a é nmguém sabe Qual seja.
lnt.eJ'ê....~e em a.tender R. essas ,,1as de
Querem ver! Ver o sangue d-o povO
dos lideres políticos t.ransmltlrel? ê
Eis,. Sr. 'Presidente, o no..~so pensa- solução. Se não e.tenderníOO. aos de .. bl'asíleiro derramado nas rua'\:, ;nc."
Nação bra..<üleira as grandes declSOes mento. creio que tatnbêm é dos sa-- safio.s da realidade nac,Jonal. eStn1'e· Quartéis, nas eoxlha.1 do Rio Gran 1ftdos que têm poder, incllLSive o _poder ciaJistas democráticos dês te pais. doa mos submettdos, trrecusàvelmente, M do SUl; nos campos do nO.l·dei"t.e. nns
físiCO, a mado para manuttl.1çao. da homens de bom s-e-nso, de quem ama terr[veis cont~ngênclas Que decorrem Minas Gerais e em tôda parte! Que~
ordem, dos que têm ? pOder polítICO. o Brasil e com êle sofre: é o pensa- do endemoninhamento dos fat.ôres so- rem
a desgraça; cobrir êstí' pa1.<;
o poder oriundo da sunpatin popular, mento de q'lem não de.&'!Ja o deus.. cla!s Que nOg levarão .a.' uma. só VO~ de luto I Querem vem a orfandade·'
d pOder de tranQ ...liUzar. e de ~timu~ mamento de sangue. numa. luta fra.. ragem destruidora..
Querem ver J
lar a corrente de. confiança. taO ne. t i 'd
in 16'
d
()..
ces.<;ária a que o País trabalhe.
.r Cl fi. e g: fla; e Quem se pre
O Sr. Josaphat Marl1lho _ Antes
Eu não (flero ,,'er 1..0;50 e sOU ~OCil\~
Vou 'terminnr, Sr. Presidente. para cupa pela unida~e da pátria; de quem de V, EX!!- responder aO Senador .Tef~ lista democrlWco. l J uto paro nã(! ver
ouvirmos o discurso de S, Ex!!, o :10" não d~seja. trêS, quatro ou cinco pai~ ferson de Aguiar, gostaria de dizer isso! LutnmO."i. muitos
e muit.a:,t: 'dM
bre senador Atomo Arinos, No .ma. ses. fílÍlto da insensatez e da il'respon. que náo estareI longe de concordar varias corrente." poltticQ·parti-dár;as;
t.l).nte mzsmo em que as fôrças vIvas sabWáade do.s que têm obriga.ção pre- com S, EXIl' quando R..";')evera (lue há para não ver lsto.
deste País- mobilizam.se, ~m t;!ue os cipua de zelar pela paz social: de uma minoria que raruca1tza ... E' proo Sr. Afonso Arlno., _ Apoifldt.
ato.~ l'falizad()s em outros p.alses à quem não quer ver a tragment<'"l.ção váveI q·ue o seja, ma,.<; a ma'oria vlclk'">la de derramamento e mUIto der. dêste Pais.
nha. peJo menos, omitindo,se 0·.1 perO SR, AU'R=O VIANA - Querem
r\l.m~r.j(:~nt() de sangue, nós o.s ~sta~
Sr. Presidente, lutel e lúto na defe- mitindo. por es~e. forma, oue a radl- ver!
Por Que querem ver'? Pela. .pa.] ..
d d utl'a manelra em sa désses ideais e nã-o poderIa faltar
1
d
mos reaJizan o e o
.
...J..~ ::0' do hOJ'e, neste momento, neEte instMte, calizado preJudjca.!!'se o a cl\nce as xão J>Olitica mais Inferiol"zada. qu~
Que o monopólio dn ill1PC: ~çi:i
.
:-efotmUs ne<:e-ssá.:rias.
óleo cru é uma realida.de, em que Estou na mesma posição. com G.S meus
~ é a. anilnal! Aquela paixão que turba.
um p'~no de reforma. agrária já foI defeitas e as poucas virfT'ldes que. por_
O SR, AUMLIO VIANA - AI e..l;ta a. alma. o pensa.'nent()1
apres;ntado, sem denam~mento de ventura, tenha; na mesma posição de a ql1estã~! O pO"Vo já não acredito.
Líder n.s.çf:tu· é líder dos !nfernQ.<;!
Que quell'aInOs ~e&no 9.\S retonnas.
sangue, em que, até o conslder~do ex~ sempre.
Sr. Pre-àellte, que cntendam')0
t:'o~l\'O. Que seri...'l a encampnçao, sel?1
O Sr. Johaphat Marinho - PermL Está descrendo dISSO.
dcrranHl.m('~to de sangue, sem sac~t- te V. Exª' um aparte?
Que comunigt!\.S estr(lnho.c:; são êsses isto e creio que .estamos entendendo.
fício de vidas, das refinarias par O SR. AtTR.m.IO VIA..J\tA - Com marinheiros do Brasil! votam uma Que os mantendores da ordem e to.-.
'eulrtr€!'-. r'<!nlizoU~6e; e.m. QUf há con. muito p r a z e r . .
monção de confiança ao Congrc.sso dos O~ respoo$Ú"veis entendam e sa
trôJe do envio de cJ.pItals para o exO Sr. Josaphat Marmito - permi~, Nacional; uma. moção de apoio ti. um unam c-ontl'a n cSIniflcinn. Tenho IJ,
tenor: em que no Nordeste há.g;~nce ta·me aac~ntu8r que us vlrtudes de Presidente da Re-pública. porque ru;sl. impressão de qu.e se o primeIro tIro
e!lperança. que, em futuro ~roxlmo. V, Ex . .sao,grandes. ~xa.tatp.ent.e por. n-' um decreto a-a SUPRA, um dec.re- fôr deflag-rfldo, um PQVO pacifico como
sejam encontradas as SOluçoes, dos aue esse. v l'tude Ih parnute tttude ........
o nosso Inimigo elo derramamento de
nossos grandes problemas, atraves d:as.
~. e
n
to de aluguéis de ea5(\s e um decreto
SUDENE que planeja e que constro~: d: tal indepen.denCJa, é que, de um de enc9mpa.ção d-e refinarias pa.rti~ sangue, se vfr o &a1lg"Je borbulh3.l1do,
não sei a. que ponto chep;a.râ pelo deA
em Que () Pais penetra na áre,a ~a 1 dia e do outJ:o.•os qUe est~o rndL cula.r~: são levados pl'ê~os pe10 ExéT- sespêro
dep"Ois d~ ter abafado o 51'11
industria.lização, sem ,seus proptlos
zando
soI1!çoes não Quelem ou~ cito; são soltos: entram e saem de. humani"mo
natural., o .seu .sentimen·
esforços. as suas próprtas fôrças, te- v r a pa.la\l'a Slncera de home~~ da. sa.nnados: Os que aderem jO;lam as
v.ando~se em conta que, em 19-15, apre~ c01'l'eç a o e da segurança de atltude armas fora e vão- para o meio dos to de &'11or, a sUa paciência!
sentava. o Brasil no campo da side~ de V. Ex'.
seu'5 c-ompanhefl'oS' e. logo após liber ~
Afinal de contas, Sr, Presidente . .o
rurgia uma fábrica com quatl"Q~en~
OSR, AURÉLIO VIANA _ MOlHo tados, saem, em grupo cornuacto. e que pode fazer o Sena.-dor pela' Gua..tos e' poucos operários e hoje Já Ó agradeço Q. V, Ex~. Muito :l~radeço, vão ajoelhar...se defronte ã Candelá,- nabara, () alagoano Aurélio Viana?
O Sr, Jefferson Aguiar _ Permite ria, rend~ndo grs-ÇM à Virgem Maria Dizer o que está. dizendo. Nos Anais
quase uma potência; em que a Pe~
trobl'ns é amada do povo, coll! tôdas V. Ex~ um ({,parte'?
e ao Deus..Eterno, por não ter havido pelo menos ficarão &sas palavras.
as sua deficiêncJru·; em que pela mo. O SR. AURltLIO VIANA _ Mas. desgra~ pior, por tel'em conquistado Não se dirá que alguém não c!lJmou,
bilização de tõdas as camadas popu~ V. Ex'" sabe que nós que estamos tlma vitória.
I
que alguém não pM'u, Que se ache
lares já se apressent.e o voto para o construindo não- mais para. nós, mas
uma solução) dando se as reformas a
Que vitória?! Querem que sua as- êste pais. fortalecendo eccnômicamen_
cabo: soldado, até p~ra ana~f~be~os; para os no.s~os filhos. pa;ra que não
em que. urna ,das malOl'es te1Vmdlca~ <;ofram a an~ústío., as incertezas que SOCiação de cla..."Se seja. recollhecida te esta Pátria. hu..ma.nizando-se êssr.s
como é a dos sel,lS eompanhe'l'Os do
,-:õ"s dos praças~de~pré, cabos, solda.
~
dO~ e sargentos, reivindicação pela a nassa geracao vem sofrendo - IR E'fército e da Aeronáutica: querem partid~ pOlíticos que. segundo O vehá. anos êles lutam - o casamento ~eração do sofrimento. a g.eração que ter o' direito d-e casai. que lhes vem lho M.ang;tbelra, Sâ,-o m~is partidas·
dêsses nOSSOs irmãos de arn;as
~urgíu em duas eras. a geraçã-o do sendo negada até-hoje, e unHl etapa e partilhas do que propriamente par_
tidas, Ninguém dirá que 090 s.e c1a~
está para ser consuma?a aqUI,. pois d~e~pêro. mas a ge~ã.Q qu~ tem a melhor .. ,.
~
mou. que não se di...s~e. que não se p~w
todos os líderes deseJ' ~ urgencla '{Iór:a de esita.r construindo (1.'3 ·~icer
E'l não estou defendendo, porQu-e se diu - não digo em n{)me do Cristo.
para o projeto que .0 ,permite, para ~es de uma chrilizacão melh-or. senão
formos
apurar
quest6es
de
jndiscipll~
J>(>rque
já hoje 0$ maiores crimc!' ea
que não tenham o dlrelto, 9.pe~as.' de 'lara ela. para Os 'oue vêm. 'Psra a
f;e ama.<;iarem, mas de constlhurem rmsteriaade, F' tHlé<'r-hf>QamC'" ft{) pon- na ne-.ste pais. () f"xempl(1 vem de cima tão .'3fndo cometidos em nome d'1!:le.
fllmilia legalmente: então. é c-om tl'ir:_ ~o, Senador .los8·nh,eJt M'l!'inho. (ll1e- t>9.ra b!1~ e não de baixo URra cima, enquanto e-u diria, olhàndo 8auf!.I~
teza e com reNlta que vemos como aquêles cfJe têm .os oodêrr.s ooUti.co há. mut* a,nos. A .f3t.Dressão Que ta.. auadro de braoo.s alJertos: "OUIa Pata.
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hu,.llanidade, que diz qu~ crê -Nêle
No
enta,mto, .tt1e lhes havia dito: "Amai.
B.

e pr-;.fclama aq"Jelas verdade.",".

'Vos uns aos outros"l
Sr. Jefferson de A911 j,ur -

·AS
.!.111ita-me

(Seção 1\)

dissemos em comentÁrio àquele \reCOnheCi o direito legitimo da.,,> "lUIcomO
d~s.curso, outra
náo fez senão tras orgamzações. Embora não cl'ia.da
ràcÍ'ica.1izar a lutR das reivindicações por lei ou instituída por lei como O!"COl,sa

I populares. ou a luta ca solução dos ganização

~egaj.

não me parecia hou-

a Sc~ pe·G$ re,·OlOa,." ..-:m a.' .I /'"
o' Pc\o não COI1 "lt.(;-', {t o li.Jn (...; ;~.
~ l~ã{} cau:,eguirâ ,.,1I~':' ,~r a L;'l..,,,n'l~ão e o rtra Q
:'H\'" \)vUtn,'H
permitir en~J'fr,anto C::.1e ,1'; rno- .
ma, sejam l1,.';>ldus ;O'W: p,Ciex {)
p.al'ft ameaçer li pil:O:> 'il\ '1:('J '!.I
através de. inqlaet'-çüo e 0.::.. ;;é.:--o ... \
dem instalar.., pr!Jl.'ff;'-(· U'i' toro-r.o
d:> reg1ll1e democrá :ícc. Rf!' onu" ".
sim. e urgent.es m3.<; den~:'t) da ut'~
moc:pcia, pllr (l;~ UJ':;i d',\ Ü, ~10C. fl ..
cia perecerár) as i!,..t,PU·AQC"'::: Cl:': t(.s
e o"Puleres ,]H~ a3 devem or: •. n-

Per. ! problemás SQcinis do Bras:L
ve.s.o;e algo qU'~ impedis~€ a sua eXiSV. Exª': alguns falarRm e
Não foi 80 {) d!scuno do Presidente tência:
mUit.os não ouviram.
da RepúbPca; foi prec sr.'.-nent.e n su:\
O Sr. Alfonso Arinos Perm!te
V, ExiJo u:. al)lirte? (Assentimento do
AUR~LIO VIAN.' ~ E,·", o' ,presen.ça ao. lado de ol'r.,tiores que t\n~
,
O S ".
;L"
<:..
"'''
d 1
t
1 t
t
orador) - Queria, em primeiro lugü1",
que t.inha a dizer, Sr. Presidente. .,es
e ~ a a~avan: V10 en amel~.e o Ulan:festar ao meu grande amigo e
i..,:l!uito bem).
~ngreí!SO, clama\al1l pela Constn.u- hOje ilustre lider m~nha completa .:;o~
mte a asseguravam, tanto quanto o
O SR. PHESIDENTE:
Presidente o fêz. que ac:ma da Cons- tidariedade aos pontos de vista que
hora expende. Entendo que. em dlAntes de dar a palavra ao Líder t1tuição da República estava c· povo. ferentes epocas, estivemo,,, nós ambos
da. l\-linotia,
nobre 5ena-dor JoãO
O
presidente, que devia :ser um irmanados em luta comum pela detar.
Agripino, esta Pres:d'ênc!a
declara magl"ltrado, por ser o Pl'~'teiro Ma.. fesa. das in.stituições democráticas e
AS Iiidic$l'iNr,ões ideOlóg cas ~o·,
que fará realizar uma sessão f'xtraor~ gistn.do dto Nação; o Presi6:ente. que também pela transformação dessas
b,ethLo quando a jdenlog~a ![,\~:l:"
<:'.1
'a às 21 horas e 30 minutos, pa~ de~e:ja. ficar equ ~istante das lutas instituições em instrumentos da jusXli.r)OT6 é incompaUveJ (.,'1lI o Q .• a'
ra a' qua! ficam convocacbs os se-\ SO.ClalS,. embora. m~lmamente< ou por tlça sociaL Mui~ vêzes d:'vergimos
llã de mais eu' nmh~do na fO!'Ir.a ~ I
llhore.s S~>nadore~
ldeolo?la, enten~l~~,.se. qu~ deVlfinl ser de alas de nosso partido paro. ~se_
ç'io. do povo b ~~bileir\), ~6 pODcm
Tem a palavra' o notm~ Li.:icr da atendldas ru. ,:,e1vlnchcaçoe? que lhe ,gurm:mos o dtreito, que nos parecia
c.m:.rtJ1.lÍr pa:,:a embnaçrtr ou ! e-',
l-lino;:'.a Senudor João A'>rlp no
'parecessem Justu~: o Pres~dent::'. q~e jtndi."lCUUvel. de representação prons~.
d ... v a fjcar afa.starlo para ~Cl' auton- ~lonal. Como V. Ex~ acaba. de l"efeta:'do,r as ref')l'llW3 democrát:('~-s"1
O SH .10 ..\0 AGRlI'lNO
dade e em?restar ~ ~<1a solidaLedade !'Ir, ambos apoiâvamos reivindicações
P_)'l.1ue as d'!.>~~jQ.mOtl sinceram"n~'!~,
naJ n3 Quereol,!~ ter Sl.lb..,~ituld,l'5,
(SP1/L re'rl~ão do orador) _ S'.nhaf apen.as· ao que fC_.5<;e )ltS. to. e,a sua l'oc:ais que. a:nda hoje, nos -parecem
1 o f
e JUs o PU 11ustns, inclusive algumas constantes
U r1.1,1l, peja sirnp,c3 e sini&tl'~ rn-\
PfesiàEP1e, 81's. Senadores, (, diúci! a :epulsa ao que 1f;
o~l-'
~,'
~ da Mensagem Pl'esjdenchl.1. Porwnto,
plu'Ot.lção de ,~ls~.:!;w. despoti{'·).~.
4.1Ja:Ql'tT
membro de:std Ca"'~ podQr \.endeu que era do ~('u ~ e\e, a;s8um r
d'
C0'1tre. Isto or~~cta lo. rOl'm~lç,io do
I"form" ',' ",'o N".- ,.':'0 o.' d ." .. o' o.··· '·flS'.", n° _ . o com. anc.~o dn::; lutas pür aquelas 1'el- ,V. Ex:;C e eU como seu amigo. de lCa.·
..
,~ •
""
dos correligionárias, estamos com plepovo mmeiro q'l~: tem C'i,)l~H' ~Ptl\
1.(>$ que viVemos,
E' difh'il <'01 Era
,itndlCaçoe.s.
.
_
.' na autoridade para sustentar as po$!p,m:{) mais alto o ftmOr U Hhr..l
sUla t.u-se informações e mUlto mais
E ~e p0<;tem p3.recer JUBta." a ~1~1l- ções reformistas e. de certo mod'J.
da1e.
. t'
.
t
·
t.os mcluslve a homens da Op05lçao,
ti
tI
'\
d ar:se l~"
cl'maçoes exa as a Naçao. as' re1vlndioo.,ções a- inhadas na ~ua a-vanca as. que sempre ,vemOS. l\ as
Mas c~e.o yue ~en~tu~ dIa. ~e lSôl ,~\1ens.agero. logo depois da Frente de nunc~ condicionamoR a n~a posição
NO!;S3 oUVIde n~ste tnOtnf'ota\
"t.-~ hOJe, fOI nHllS dl!l?ll e maIS grave Mobüização Popular redigiU um dJ~ de oposlc:onLstas a no.ssa fidelidade às
h1sf,jrico, não repreionta se nr.u ():
para a vida democraüca do que pre- cumentQ de reivind:caçõ~ que ~xtf.O- ~nstituições democráticas, para. nos
de:er de nos lnr..l!narmos aos 1m-l
c.same.nte a 30 de m~rço, que é O pulavam de muno a411ela.~ anunc:adas 'evar 3-" efeito n reforma soc,ial. Já 9ue
pe,awv", desta vocação. E Ml!\hn
dIa de hoje.
_
pelO preSidente da República,' ~nt.Te V. Ex· me deu a opor:tumdade deste
se em;MoharJ :w:n tô.1us as Sl •.1$
E se é grande a g'Tfl.vidnde. S:::nhor elas muitas que Jamais podel'lam f:er debate - lnm.enool,ldo a ausência. do
tô:;as e tôdas ~\S energislJ do SrLl
Pre" dente, cresce a resporlliab!lldade consegu:da.s o. curto 0\\ a médlo prazo, ,Senador AurélIa ylana. - ~l1~prtreJ
povo, paro. -a re.:\t~mraçãl) da o:,d~m
do enta')\, qUe fale, sobretudo se de e outras inLeiraou"nt.e de.,;cab:das.
prome~sB: que flZ a S. Ex" ISto é,
consti~ucional compre'metida m~s'.:"\.
lidt'r dr> bloco çnrlamentar, 0\1, com
Ficou então o PresldeIHe da Repú-. transm!tlrel.a1o .Senado o texoo da llrohO. .l".
j
rnaw:t fdZão. se ce líd'er de um bloco blica. na <!ondiçãü de retu'<;lr a sua m~ 'clamaçao dlr.glda à Nação pelo S~" OpCSiçãn,
l:dariedade e a SU3, cllefia aqueLa luta' nhor Govet:lador Ma&,alhfies Pin o
O SR. JOAO AGRIPINO - l\e"
Procumrei comedir as mmhas pa. de. c'a?S~s <?u d.c endossar t?cta~ a,qUf>- CO,:? quem tl\'e O{)Qrtumd(\de de con- giStl"O, 8r. Pr esldente, c.em :fran,'8
•
alegrta o aparte do nol)':e Seu:ldol'
lavra." tunto quanto eu pos.sa, Pro- ifi.:;. re:vmàlca~oes,." por ma.s mJ,l~tJ.S ve,sar pelo telefone:
curarei sopitn.r fi minha exaltaçã.o; ~u apsurdas que to&em ou que a.ss'tm
O texto é o segwnte.
AtJUBO Arinos e Q. ~te.l1.~r.rlção do Ma •
cxclnü· .....ne de qualquer palxã(), para lhe .p.arecess~m.
"O apêlo dirigIdo à Nação pela nife.sto dr GovernR.,jor de Minl\s Ge•
rais. Farl'<J ftlusJ>Q
2collteo"'1
qUI} _a palaYrI\ da oposição tlilo po~sa.NOS ante\"OnlOS
.. A . o oS,rLscOSA~ da 'u'"
Marinha. de GUCl'ra do Brasil nao
'" a A,"~b<>
~''''''~
..
signIfica.:: sequer- uma. acl1a de lenha atlt.ude e _rece~~V\tmQs que. fosse !l ..~pode deixar de repercutir no espi
melltoh De deeO:tt!': 110 d;S(.'~il'~-o lU8
a es~a. foo:ue 1'a que de algum tempo po,sIlal. Nao viamos da palte do P._~
tito do.s responsáveis pela sobre. prOfiro.
.
~,'
.
sldente 'Ilenhum p.as.so, nenhumn metI
DI
'
1.' est~ d3ta, , vem sendo proposltadn.- dida. nenhuma providencia que .s1g_
vivência da ord"!.n democrá ca em
zia eu que se crI m essa. úrf!'an~~
ment._ ncendHi~. .
nificasse contenção d,1. innação. E 1e
nosso país.
zaçâo i!e classe.s a CGT. a qual, 31
POllC(1 maIs de dOlS anes d~cor-rNam ~ntas vêzes anunciarmos nmso Q!'OR
Não se trata agora de s.hnple.s cte.spetto du Opo.~lçàt) 'l'J! lhe l(l,? um~
Õ~ pos;,e do Pres!dent.e JOÜll aoulart. pósito de mllnté~lo no poder até O f'm
.ep'sódio interno de d.i.bciplina que ala. do meu PartIdo. nunca. en:c!Jdl
Nei;'Le ins~u.nte, aqui ('~tfio dOIS homens d.o· seu m.andaw, temos qne adm:t1I
p:rccioo ser mantida naquele set.or tOSse Um,6 exct'e.~~ênci4. O ma! re·
cttl. Oposu;a: que se bateram tcroz~ que S, Ex~ prefena que a sit.uação fidas Fôrças Armadas. Multo maIs slde, preOl$.amente no fato de que fi,
CIente, valentfmente pda pc::>st: no nanceire 1(V~.::se o regime drmocrádo que isto estão em CQusa os CGT ~<C tra,nsformov nuna fillal do
Pre.'~idellte João Goulart: elo e o Se~ tico d~ 1'0 dão. Já que a sHuação po~
principioo !nndfimentaís do regime Palâeio do Planalto. Em vez de uma
nade, Afonso Arinos,
Entendíamos lít:ca podkt &e!" controlaca pela Opvp
democrático qu~ tem n~las os ele· organiz:It~,o r&imenr,e de cla.c...c;es pa 4
que. a. <lef:peit-o qo ofício remetido 31Ção.
mentos e"peciflco.s de sua segu· ra re:p:-c~elll.ar vária! otgal:llzaçóe.-s: OU'
pelo" trê.'i Ministroo militare..
Câ.Sempre. nus parceLa que tendo. ('orno
rança. Traduzindo prlncipias ge- o tnt·er\Sl:e de várla::: cl.'isse..~ tra1w..,!
wa.ra" dGS Deputados, era dever da o temos e sabemos, o Presl.dent.e da
ralmente, c:.0nsagrados e p.nral7Jad.?~ formoJ~se nUma orgbufr.sção rlC'Htic':R
N.\ção brn.!;lle ra empossar o Presi· República como um hOOlenl mtehgenna.~ t.radlçoes da nossa I)'j'ganizaçao para tep~'esentar o pe:l.'1nment,o lP11.
df!l1t:.: J lã.l) Goulal't. na condição de te, qlle não fôsSe apentls por desco;)P<llítice.., a corustttuição brasileira' t1co lo Sr. Pres{den~·! de. 1l.epÜbli~a.
VlCt:.Prei;l(Jente ele:t-o pelo povo. dl- n~ecimento dos probl~mas. _ à H vezes
ca!"act~1'l2oU. ~ Fôrças Amadas
Apa.rccell t1 cor em várias ep:só"
ante da rt>núncia do Presidente Jinio Lécn:cos, mas, lX!r dellber~çao, a, sua
como ln<;~lt~iç?eS nacionaf~ na ba dlQS d6 ,vida braSI!c1rtt.: apareceu .fi,
a
m
Eao
~Htlc:.TOS Acresce a circunstância ce POlftlC de 0n: :
e de aça~ para_ qu~
se da dHtClpIma e da hlerarqufa CGT df:l'lgindo, comandando greves
que nós r..ulbos assum;amos nQS!';as cada vez nlG$ cL'€::~e.~.s.e a mfLaçao e
par.z. a finalidade de defenderem de n"ltíJreza POllt1r.~\, 1\0 sabor da von .. '.
c!lde!rD-.'l' de Dep~tado e senaüor, V1n- -o númel'O de ~4.satlsreHoo.
a Pa~ria e assegurarem os poderes tade e da orlcn~dçio do Prcstuento
du.'i de àiinistérios, na qualidade de
Era como se nos parecesse qUe o
c onStltuíd()5. a -ordClIl e a lei.
de Reu01J:k&
auxl1 nres do Pre<;ident~ renunciante, PI'e.sidentc da RepúbUc-o. €stava int.eSe por influência de 1l1spirações
,.
.
Cre&C1a, ./ol'tanto. de aut-orldade nossa ressudo numa sHuação caótica, como
e.stl'3.nhas e propósUos subversivos
Els Qt1e. depoJs tio Lom1cb de 13 rio
:r ... 'lC;UO e diante dela nlngut'.:\n podia que a admitir qUe pUdEs.se tirar prosão comprometidas G. hit'-auqu1a e março., ~vmo era natul'fll crescerem,'
pôr em dú\'ica Os nossos propósit<lS, veito d<l cMS, Mal) isto nos parzCl.a
a dl'icip!in.a, sem as quais elas'nã:o as ~p,r.a"ões e ele\'on ..se a. coragem.
porque <. que nos animava era o amor absurdo demais. e sempre nos recUS-a-sObl'e\'ivcm,' t.êm as Fórça.s Arma- d~ I!ece.ssitados; som.ua,t:n se reiv:n .. ,
à. Democrnda e (J respeito à vontnd'e vamos a. acreditar nessa hipótese.
das não s6 o direito c,-:mo tam. dICaçoes a outre.s relvJl1c!lCUtóes _ o
-oberanr, do povo.
O Sr. João Goulart governou com
bém. o dever de pugnaI 1)ela sua o Pais cOlT.eçou a camillhar ace:era ~
grande liberàade de ação e com II
própria Integridade. pois de outra damp,n~.e pare. 8.., raà1í:ól-Uznção. Ser 011
No pt'Lmeiro discurto que. nest:i maior soma de. podêres que um Premaneira não cumprirão Q pesadO não Je,:, rp~ormlS~~ I Atenoit:r ou "l:ão
Ca:.u. pronunc,ei, como LideI.' da Mi- sidente da República já contou: sub",e glorioso de:;tino que a Constitul- atend~r ,relv1ndi~d!..·5:1j1 Já tlão em
lloria, acentuei que não faríamcs opo- titulu -o Parlamentarismo, que êle
ção lhes essinalQ.
dad? a. nlnguém u!lall.lar (l m~l'!t,- du:t
si-ção sis\..emàtica, que não tem1Sll1,Js aceitara, pelo Pl'es:denclallsmo; subsreJvmdicaç5es.
I
_fHzer qu:::lquer disc\.m,o elogiandO ao tituiu os MiniStros que t'rttendeu, clPor isso. atendemos 9,C apêlo ÔA
Co_mo deC'll'rênr", déste f'sLa,1n de
Presidente da República qllanckl en- vis e millUlres, sem nenhum protes':o
Marinhll' Brasileira e \he damos, coisa.s, ye'has re~vmdi~l~'ó~ Ila Ma ..
tcndêsse'llos que êle havia ncertndo, da Oposição ou da vida política do
ne~te momento delicado, e nossa rinha rlt Guerra do El'a.s1.i foram )a....
como, dr' mesma forma, não rece{tva- Pais, _ protesto no sentido àe :he
so~idariedude que, so..J-i'etudo ~". ce5e.s com vigor Mn1tlJ justas 'lira
mos cribcá-lo com mai.or vet>mênclo.. dificultar o ato, pOi!'; que sempre se
pnme, estamúS :t.rtos a sol derle ~estes ('I( .. ~ anos de Q,)l,êrIl{; do ?re'
quando c ent,el1dêsS€I.nos. em êrro. E entendeu ser Jcgltimõ dU'tlto ào Pred~de do povo l1ineiro rttlt WUS "0- sldente JdiQ Gou:a::r já pcde:iam lel"
u.s:s~m temos nos conduzido,
sidente escolher os seus auxillares,
selOs de ordem de progre~ç e de sido t.te:ld.tias, se S. Exa n qIlJsl.;s~e.
Mu tas vêzes, nos colocávamos, nes- Mos, a verdade é que, pela primeira
paz.
rua.s '!le, ao que I)trc,:,,~ foram '1" ..
ta. Casa., ao ladu àt partidO 'l'raballu,s- \'ez, se fez respeitado esse diSPOSItivo
Não apoiariamos nunca ~t.a.1Ql1er satendid!l."l
prop,)snndú:ner_te p~ra
ta BrVSl1eiro, G.o Partida Social De- constitucional, porque, nem o Presl·
movim~nto que. vie~~ apefle,r agra~ c~ia,r c.-llma ·de aglt'l::f~) iHê q'.1e Cu ..
mocrático, fôrças que compõem o 00- dente Vargas, nem o próprio Presivur a mt.rallqUllidatie d,)..~ bra.<:iie:- zllelr<?S _~ marinh~ t'('.s. ':ellflldo, em
vêrno, para àisculir e votar propos14 dente Ju.scelino Kubit.schek tiver9-m
ros, já tão gngustiad.~· àe [lfLções: assDC'açoes de e!<v',se se soUdar!za.
çõas di) illterêsse do Pais. Mas eis muita liberdade na escôlha de ,<;elJS
que embaraçasse a ITla!'cha ace!o· ram à c.cl'ir da 'JG1 c a Ct.,';T IXí;-.bOU
que o Sr. Pres:dente da República, auxiliares militares. E S, Extf. o 3erada em que deve OO.n!!l~~at o nos B. ser sr?id~r.la com u a~'ão e os p,C}acenando a necessidade imperioso. de nhor .João Goulart cre;::cia cad.a vez
so desenvolvimento .&ccie.l econó· testos \los 'iuzilf'd'03 (' marlnher."::
proceder a determinadas reformas, mais, sendo que· pOdia praticar aqnê.
m:co (> pDlítico; que pert'l:r Ja.s,se ,) ,E.r~ a r.ransfn·m'\ plJiitico-n· :;i~"r;
que enumerou em ma últlma Mensa- '.es atos sem reação. Eis que surf!e
cl;me de paz de qnr: o C,(.\VO ne~ poht!ca :)pQndo a C'"J.l' vinha ftr)". Íl\u~m. comparece 9. pra"a públ'ca para uma organização trabalhlst.a muito
ce.'-..'.;ita prra tealizJtr 03 tr~ball'o" zileiros p ml1itr.r e qlJBliri1 0, f~JZ:l~
b
'"
v
com atida pelo meu partido. De mI0.;>: càda um .. ,., .. "'e'
d() bem Ietros ('. trarm
. h pirtJS' lU'lJ à Cu r t'lU
(Wl' noticias Ms sellB propósitos e, nM
'
[
_<LO>.,
.",J
parte, no entanto, nela sempre
cOtr<l,lm. A n-oS;;;a Phl~'iio cont.i!~t..l gesLo:; de soH!=--~ie..N,ct(:.
'
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(Seção 11)

Março

(

1 Ora., Sr. pr'esidente, às Fôrças Ar:madas é reseI vado um papel supremo, dignificante. nobllitante - o de
guardiãs da Constituição, da ordem
e da lei, dos podêr~ constituídos. sob
" o comando do ~e.sidente da. Repú-

\
I

"~

O gra.ve Qconteciment-o <sue ora que lançaram ma.nlfesto, ou l?:8.ra puQue restará de tudo
envolve a Marm'ba df:c Guerra, fe- ni!' o presidente do -::lube' ~.l1itar que sldenre? Mais Unta. .~~r~~~;~:~~,l~
rindo-a. na sua estrutlJra. abalal1- fêZi declarações de solidariedade ao gesto insensato e o
do a. 4isciplina, não pol,)~ ser si." Clube Naval?
publica, o Sr, ,João
tuado apenes no S6t:>r lJavaJ. É
Onde está o Sr. presidente dra Re- na. História, dêste
um acontecimento d~ r~percussão pública para punir Os sargentos e guerra civil, Não i'lna.gir1e
lJlica.
nas Fôrças Arrnacn.s e a êle o subofJcials que lançaram mUll!festo de Jênc)a que poderá :ficar
Jamais pr€tendemcs ou defendemoo
Exér'cito e a Aerolláutlca não po- solidariedade ao Clube Naval?
punernente, sem
a tese de que seja possível, necessà
dem ficar indiferente.s Cõ,mcterL,
Com que autoridade S, Ex(l pode gue. Se Sua 'Excelênc:a
rio ou conveniente que inzres.se nos
za-se. claramente, a infiltração mandar prender Almirantes se, depots eoerança de
'
quar~éis a política partidária, ou a
de agentes da subversã:J na es~ de presos marinhe!ros e fuzileiros, Armadas e o oe)l'lgresBo,
pOlítica de classe. Era' êsse o trabatrutura das Fôrças ~rmajas. O S. EX:~ manda llbertáwlos?
quantos quisesse, grandes
lho perruallent;e, pe~~tinaz Que o CG'I
perigo que isto rellresenkl.. para
Que autoridade tem o Sr. preSiden-/ n?s, para depois se plantar
vÜ)ha e vem desenvolvendo junto às
Ul) instituições e para o Brasil,
te da Rt:pub1ica para pretender, a~O- dlt.atorialmente. enganou-se
não pode ser subestimado."
QrganizaçÕ€s, sobretudO das praças de
qu·., as Fôrças Al'1ll!!das o 5usten- mente.
pré. E. reunidos em assembléia, êsses
Diz-se, Sr. presidente, que houve ra
tem n; Poder, quandQ êle pretendeu
E' carocteristica da sua lnrso,na'"
áuaileiros. já d:'as dep.ois da Imniçáo 11m comand externo da suolevaçã(J, destrUir-lhes
í\. e~trutur..l?
dnde recuar ou oobar recl1~r. Po:s
do presidente de uma d~sas 'lssOCia- da indiscip:ina, na Marinha. E se diz
O que sel'ia curlal, é qUe o Sr. Pre- re~ta ainda isto, Sr. PreSIdente: que
Ções, .r~solveram de~acatar ti ?,T_d em que o St. Presidente da aepúb •. ca
.do MlD1Stro da Mat'mha, de pnsao e não cumpriu a paIt.vra, (;e punição sidente da República mantlvesse, a! salba recuar e que po~p~ ao Bl'as!l O
'1
de recolhlD'l:ento-. ao quarteL.
aos-- insubordinados. Só não se diz que disciplin.'t e o respeito à hierarquia e 5an~ue de mu1t<>s brasllelros.
.N!lO estamos. . dispostos a capltu.ar
Foram tldo.s com? sublevaaas e foi o Sr. Presidente .1a República manda.sse. de pronto, atendel' as rei~
mandados outro.s fuzllc-lros para pro- quem estimulou, fomelJ.~.ou, ólrt:!iu, vindicações que fÔ3sem justas. Era 1e sem luta, Se S, Exv ent:nde de seu
ceder~m_ aI) c.êrco da s~de daquelas comandou, quis, por açãu ou om1.;;s.1o, seu dever ate. ndê~las antes; a. dcspei-I d~ver comandar a luta. nos. democra- .
a~sOClaçO€s. h..guns aden~am ao m,o.. .a indisciplína. Mas se sahe que quan. to de ser tarde, poderia a~nder aiu- tas, entendemos de no!':~o deVer nos
!'lm~n?J;. out;'cs .se ma?tive-ram fieis do os fuzileiros se entregaram à pri- da agora Mas criou a crise profunda, postarmos do outro lado e t~p::trmos
a tllSClphna, à hlerarqmA e à ordem são, em .cada cam:nhão havia um retIrou-se de si mesmo Q aut()ride.de a luta.. VeremOs -se ê5te BrasIl estará.
pel~ fasc!st.as ~u pelos co~
Fôrças do 'Exércik intervieram para elemento do C. G, '1'. para oferece)' de Chefe das Fôrças Armadas para domInado
n1sta s S'8QUIOSOS de ditadura, ou
.rrest.abelecer essa hierarquia e essa garantjas aes prisio.neiros, Um oficial estab'~lecer qualquer punição. Todos mu
agora.
tem
o
direito
de
falar
de
o.D'te
pelos
democratas
amante!'; da líberdisciplina. que, afe,ada na Marinha., recusou~se a. conduzir os presos, a,~"'m
ou quebrada n!\. Marinha, e.sta.rá a.fe- panhado daquele element.o e.5tranho dir, de insultar, porctue o Presidé'n~e dade. (Mt.cito bem. Muito bem, Pal ..
tada e qu:;bra<'la em qualquer dos ou
e uma ord&m governàmen'al foi dada. da Repllblica. T<ecollheceu ao 111n1'1- mas),
O SR. PRESIDENTU:
tro.s comp~nentes dag Fôrças At'm8- para que cada um d1:lquel ps ddadã06 nhetrQ e ao fuzIleiro {) dÜ'eito de 1ndas: Exercito ou A€'-ronâ'Jr_~ca.
continuasse nos carrü"b.ões OJ,(H acom sulta!', de agredir o Almirante c o Mi~!
panhar os pres:>s,
.
nistro de Estado. Se aquêles têm êsA.nt~ de dar a palayra aO Lider da.
Demitiu-se o M:nistro da Marinha,
O oficial demtti'1,~e. 'Nnó cumpriu se direi lo. também o terá o sargento Malona., Senador Bezerra NE'to ... prodepois. de na.'~!" aceito (. pedido de a ordem. Outro foi des'gl'adQ para ou o sub tenente, o aJmira.nte, o ca~ p~nho ao plenário a. p:orroga.çao da.
delU~são. do C'i'lJlandanre dos Fuzl~ ctunpri-la..
p1tão-dc .. ma.r-e-guerra ou de fragata., plesente sessão por ruela hOI·a.
leiros, que :;e rel.'tsava a cumprir uma
De o.nde parte, ';)o'..s Sr prt sldente, de insultar e de agredir o PresJdoente
OS 51'S. Sensdores Que a nprovam,
ordem, Apr~elltada a sua demis.são ao e~a fôrça tão granti'f do. C,G T., pa_ ,da Repúbl!ca. potQue não há djferen- Queiram
permanl2cer senktdos. (Pau Sr. preside:n·e <ia REpúb~lca. aO que .a !evar fuzileiros E- mürint.eiJo.s àQue
SU) ,
n-C$ COtL.:ta. H. E;.;fl recusOu e manteve le gesto de incili;cipJil1a para ter a ça h!er-árqu:ca maior.
Por isto, Sr, presidente, .sallen1Jel
Está aprovada a prorrogação.
J
.a demissão dL Cc·mandante dos Fu- presença de um homem r{P,';."'R ol'gazUeiros Na';:us. 0 .Almírante AragãO'1 n. i·zação em cada Mtriuhão -lue trallS que nunca, vIvemos um dia de maior. 'l:\:!m 'o. pala.vra. o nobre Senador
pa.ra, log-o dernls. rest~lbeJecer ? AI- I)-ortava 00 prt:!3vs. ~ ma~ dI) que i~o, gravidade do que o de hoje. Sabemos Bezerra Neto.
m~r~nte Ara;ào no pôstQ; demH.lu o consegUlr do pres!dent~ do, RepúbliCa que há no EXército, como· na Aero~
•
MmlStro da M'li 4 nha e mandou Itber- que re:axe tóda e q'18.1a'lcr promessa náutica, uma inquloetação pl'Ofunda e
O SR. BEZE:,JRA NETO
tal' Os fUZI!elros e marlnheir<o-s que. de puniçãO'
grande insatisfação, dIante da queda
(Sem revisão do orador) _ Senhor
tinham tido t'fll.êle zesto de indiSciEsta, a gra.vidade do acontecímen- da disciplina. Não se trata de oficiais Presidente e 81'S, Senadores a hLstóplma incont~.,l~.
to Sem eIa. o ~pisódio pOderia ser legalistas ~u antilegal1stas; n~o ~e ria politica. do Brasil, ofere~ a tOd<>& . '
Marinheir'JS e fuzileiros _ pou~ p~!r:lme~te mili~: mas, f'TIl l.·:l'dade. trata de .ofIciais governistas ou anti~ nós um testemunho Impressionante e
importa o OÚ'1Ia"C, que, sem dúvida. dIZ mUlto preClsamenu: a r~o,a . do governistas. São todos, sargen.tos e nos seus pantos altos, re.<:saltam a fi";·'
no episódio, foi reduzido _ tiveram Clube Naval: O e-pts?'tw fOl AQ1.t;lCO oficie.is. preocupados con: a, pr6P
gw:a. do grande este.dista. o Presiden'D poder de d,eu,.Hr o MiniStl''Ü e, mais comandad{) de :rOla,.! com or(\po.Jtos ,sorte, porque sabem e têm absoluta
te Getúlio Vargas,- e de outroo em!de;. que- i.;",.), 1l1.?íCa,r quem o devia que nem a. Ma.Iinh~ nen.; . n91 p{;d~, oonsclên~la de que, no In.omento e~ nente8 homens pliblicos que lançasabstttuir
quals 03 a:maantes. que mos preclsar, mas ~t:.e a {;i{'flo. !.n~el~ que a dIsciplina ~õ~ romplda, romp! .. ralll, dentro ·de- uma Unha de slnceri_ ,
d~verianl ocupar o'; p:..,tooJ; 1i'agos. Era ..~ sa.IJe que não ~aO b0!l'l O'OpoSlto.s do estará o pre.;;tIgIO das FQrça,s Ar- dade de proPQsitos. a defesa patriô-:
i3. quebra., s.e~l nenhum VISlumbre de P!"ra o regime den;ocrât1('('., r{\rque a madas no Brruill: rompida. e.stará a tiro. real e autl!ntica dos verdadeiro..._·
dúvida, da d!sclplina. e da bierarqUla; mn'!uém ê .permihdo ignora~ que ,a seg~ra.nça d.o r~gr:n: e rompIdas, es- a.meios do povo brasileiro.
.
nA a h1Uni:h3çãO de tOda a Marinhf\" qu~~l'a. da dlscIpI1na ou da hlererQUla ta.rao as l1lstItUlçoes dt:mocrátlc36
A história de Getúlio Var0'3s na vi:..'
que tinha uma velha tradíção de gJó~ mlhtaT é ~ o ca.Qs. é o firu de tõda. a brasileiras. Agora, to.dis se unem ?-o da so.clal e politica de nossa Pátria é
Tia: dentro ({esta d1.;cipjinl1 e hiet·a.r- orfJ'anizaçao..
quia milits ..'Es.
Tanto isso foI bem sent!do- nas For- desejo do restabeleCime?to dessa dlS- a mesma de João Gou!art. Todos sa .'"
ças Armadas que :y;: sar~entc..? e sub- ciplína. Res~a ao Pr.esldente ela Re- hemos o' que custou-ao grande na.rioNenhum mf\:'i1lheiro, nenhum fuzi- oficieis da MarInha lt.nQ3.um tam~ públ1ca. ter o bom~scns~ que lhe fal- naI1sta, o Presidente Vargas, a sua
1eiro que se rebelou contra o Minis~ bém um manifesto ..yr ~oli'-:ftrledad:' tou UQ hora em que IIl:tllS devia tê-lo. luta. os seus esforços.: t.odos vemos o
O Qovernador de MInas Gerais, Se- mistério imoenetrável -que rodeou O
tro de Estado, sOfreu a menor puni- El ês~ manifesto Cio C1ube Naval.
Prc5:1dente QUe na his:;;ãO. OS AimlT3ntes:, os Oficiais! os
Os sa'rorPntoo e ,Sllbof!-=:Ic\!s E'ão, tan' .l1hor Magalhães PllltO. que sempfl COlapso 'de
suboficüüs e o~ Sareentos se sentiram til quanto marínhe1rJ!; e fuzileiros per!ilhou as idéias de reforl!lali, ~ tórla, actn'linistrative. e politlca do Bra...
no direito de lançnl' manifestas <lU nrlicR<; de "ré, ma.1I oõ"e.<:,!:'f'UtI rr: a gra.~ mUltas, V'êzes estêve em situaç!l0 rol.. silo apresentou-se com todo.'! os podê ...
nota.s à Nação.
vidade- da !;itJ..l.a~ã<> Já a('ror"l não po. no.ritána dentro do seu própflo ~ar .. res possfvei!i: o Sr. Jânto Quadros.
A renúncia do Sr, Jànio Q\llIdros {j
'r- ,- d Cl b Naval al'cn df'Tr. dest'onhE'Cer Q'.l"l há rÕfc;as es- tido, pela co.nduta que Ql~uma.s vez:3
Q mafil l;.!O~ o
U e
5 1 - tranhas pretend~ni1.) dertnh aquilo adotou em favor do PresIdente Jo~o uma coincidência nerfeita com a Hnha.ta. com p!'~cl'3ão absoluta,. OS fatos a -qup nós ainda tem~.'" como guardião; Ckmlart sendo, portant.a, absolutamen.. traçada. por GetílHo Vargas e pela'
que me rehro.
da Democrac1a, que .são as Fó'!'"ças Ar~ te iruuspeito ~
pOrque ~lnguém qual êste ~ sacrificou.
'
Quero ler. Q,p~rutl para. que conste madas.
pod~rá- ac~s~-10 de rea.clonansmo ou
O President.e João Goul.a.rt sbrÍu
<1-0 meu d:!SCUl'EQ, l!1te tr-echo, que deE elas t'starií.o desrn.tIdas !'lo dia em de mtransl.r.encía.~ poHt~ca - o Go- Sua estrada de homem púlJl1co-, numa'~
line tàda. a. 1nsa.ti":fa-Ç'!';O, tôda a inw Que
soliladas se r~~u."'arf:>m '\ obedece. vern~dor M/l1-61b:~e-s PInto ~anç~u o Yigorasa. 'sfirmpçã.o de propó~itos, 1m- '
'Quiotaçfro da ,M'd.rlnhn. de Guerra bra,- or1pns de c;a"gent~:; e o;; ~9rg'entos manifesto, há pouc-o lido pe~o S ...na- pres::-ionD-do. srnslbil:Z!l-do. entristeci..
oilelrn:
as do') of!ciaks-. c 0'5 oflclals, as dos d.or Afonso Arinas, e de pront-o orga~ do e revoltado contra um estado dfMirtis~ zmou o seu Govfu"n') nomeando o se .. coisas que bdo munrio d.iz querer mu..
"Vem, Il$sim, o Clube Naval, <;uperi<')-Te.c; ~je-tr" -l'Jtt"'..l)i Q1J
interpretandO' o- séntimento unâ.- tra de Fst,a,dO, E da:; -estar:1o ·d('struf~ nadaI" ~:1Jlton camp~s, bem como o dar ,mas Que, na harQ. das medidas
nime dos seus G.S&.ociad::S. comu- das no dia ~-rn que 'o ir> f !r1o) hlerál' .. oep~.ado ~ê Mana A1kirotn. do conoretas, se negam a. fo.zê.lo. sua
quko se- ,<;ent1r cG."I1 ID,!iS 'i1rei~0' do Partido Soc:al DcmoCl:átiro, seus ~e- E::5Cc~iênoia Pl1resenttt-se na h!stórUr.
nicar à, Naçi1,o qu,e-:
Que o sllne~or hie-- flrouiro. E pIas e8de Esta.tlo. Promoveu a unIão POlítica do Brs},;jJ 3t')rovelt'l.ndo Q ex ..
i aI ... Ind!sclpllna foi coordenada -terãO de.:;trufdas nf) dia ~m que uns cretári~
de Minas Gel'als, em defesa das U- lJerifl.-ncil'! social do. fundAdor do noso dirigida por elementos total~ lutarem -con~ra. t"$ &utros- n'1que ja- herdades
t~o c~racterlsUcas da tra.dl- 1;0 Partido. E também não foi índio
",ente estranhOS à Ma.r!nha; bl mats supottnrÃ.o l'lfat com ttlimifiOs ção mIneira,
dISpostos. êl~ e os s~us terente no qUe aconteceu no Presi ..
o acobertamento dcssa índiscip!i- ititt>rl1os e com os tn1mf!Zos externos
auxlUares e o povo mIneIrO a. NS1Sw d:ente Jânio Quadros. S. Ex!]. também,
na. violentando O pdncipJo da ~1p. Democra.cia.
tirem a qualquer atentado à demo- .se in!;pirou nOg antecedente.c; da- 8U",
e.utoridaÓt\ dUtcultou e 'P<lSSlve~~
nróprie vida n-oUtlca. nas dlticu1d... .;.·
mente impedirá o seu exercíCIo. PeI"g'U'1to agora: onde NU o pr"- crada.
Ao que sabemos, abriu hoje o VO~ des nOs óbices, em tôdas ~ inJust!.:
através de tôda. a ca.dela hlerár~ ;1de-nte ~Ia Re-púb'Jc1l ~ O!li'C está a
quiCa. a. bordo dos navios. nos ':\t'torlda.de do Ch~f~' 81' O1.'f'mo das luntariado ã. PolIcIa. mlneira. Está r;as QUe Mmpre se antepuseram à sua- .
quartéis e estabeleoin1entos na- Fôrcas Armarle.s, Q'lP r3ee'de u!Ua prepa.rndo para resistir a qualquer tra jet6rla política d~ patriota.
.
vaIs. E o mais lamentável, é que Q!lestão de itls'1l't,w(\4nacào e de In- tentnt!va, de go.lpe ou de subver.s§.o.
O
9r.
Eurlao
Rezende
_
Permite
a palavra do Govêrno emt)ellha.da oiisciuUna tl"HLtar em deI- t"eS1JeitO à Tambem ao que s-abemos. embora cal.. V, Exlil um aparte?
nnipi'to do AlmirR'Vildo 1l'l't-c'JO. unâ· ma, a situçaão pauUsm n§.o , é de ou·
ao Ministro. da Marinha, no sen~ nIme.
....
pa.ra seguir a oricn~,ação que tra ordem, porque ali também as autido- de punir a. 1nsubordina.çã.o,
O SR. BEZERRA NETO _ Pois
não fOi cumprIda, pouco depois, lhe foI ditada nelo CGT ou por seus toridadet: estaduais e o povo paulis- não.
n ountcão dI' todos 05 ~blevados aF.SrF.~ôr.es e!'lis?
O Sr, Eurico Rezende - Devo di- ./
onde está. ag01'9, fl Presidente <!a. ta estão dominadas pelo MIlSll10 pro-foI T'f'l~vada e o nrw('lulo da. s,ttzer, prelIminarmente, e tenho slI!>ten- ;
ReplibUca., para. p:u-nir os A mirantes pó.sUo de resistência.
torldade mutilado.:
fi
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t.rJ

tad: êsse pontowde-vi&ta, que só acre- fint de .seu mandato. para que
interpl?etação lógica, ê de
I
na
Bra.!'il'r,
dito em reforIlM'. agrâria com altera~ sÍvel as_'.Jsta ? ,~erl"ocada daquilo q~~' nistlo de Estado.
Ig~Çr in?epende~:e . de QS!');:,~ç.\-o, e não;
ll
ção constitucional. Acho que {} Yes~ a grande malo a defende e . .quer H'I: O Sr Pl'eJ;ídente d R úbl'
-o ha palodoxo msto,
Ex'
as reformas . Prolbl~se-!he'
'.,
a. ep ~m
·ca na_ I
t o c' Uto'
P:3. lMas, V • •
. defend·'
"aprovada'
ou'.
• ')t.cnl capacid.ade
_ digamos
I'O Almirante pau:-o M~rio desaqui10 qUe julga ser autenticidade do COI~ol,e d"erOlnbeOda qcuonalcq!~elet~ um o .en- para anistiar, PQrque esta capacidade
tl1entiu que tivesse sido H1.dicado
Sr, João Goulart com o saudoso P,re~ calR- as
1 o
•
é pdvetíva do CQngres50 Nacional.
!pela C. G. T. ou quaiqLicr outrdl.
sidente Getulio Vargas, mas devo diO Prf>sid:mte ,da República _ está
O SR. BEZERRA NETO _ Mas
entidade stn_dical" afil'm~~,llda qu~ a..
zer que essa aut'ênticidade é urna xe- escrfto na Constituição _ é o Coman~ vOu ch"gar aonde V. ;::Xa, quer. Bassua nOlneaçao 101 P01> vCl1t~de exl.ativa porque - e já cQmentcl,ne~ta dante Supremo das Fôrças Armadas. ta tE'l' lido os jOl'll,ai,'.l de hojtÇque diclusiva dQ Pre~ldente JO'1:: CWu1art.
Casa,
necessál'ío'
cument-ütrazendo
_ o' Sr. QGetúlio
Varg-as doera Mas. pela mesma Constituição, na sü ZC~, que a ques t.aJo ':!!SI''â t'!1 t regue ao
COm quem es t-eve ap2na~ uma vez,
temática do 'regime e na concepção :VIllll'>tro da Mannha,
em 1956, l1Uffia entrevlst:l. :esera f,wor dfa rd~!o.~'mUl'3.çãO da noJtssa e~ ... 'Política do nOf.SO presidencialis'ino S,
O Sr Eurtco Re"e'lde
Não q ., o
vada".
:;
t rutUl'a un larm. mas sem a ·eraçao Exa. é. também, o ChPfe ela poiítka
.
-,
- 1'
Ud·
.
~- CO~'S'l'tUl'ç'n de 1946 Farece que
ler os. J'.o1'11ais', t.êm muitas pã~llJ[',,:>.
fi ...
, (;Mr do à~..,mentido elo Ch:-fe da.
~~ Er~'e'stav -ate' pr'osen'to qlland f'z nacionaL Se é a-dmini"ti3dor, tam- Prefiro ler a imprensa da COr.stitui- Ca. f. Mllltal" da Presidência úa n.~'" .discursa
.
a ep 'oduzind "-t' 'c o 1 he'fi e' poll·ti·co·. se der a solu".',
~ v 1-,
t"l'
;ão. V. Exa. fêz outra <afinu?tl,,::\.,
publica, apl"SGl' do desmentio.? do SeQ
, r
1
o OpL QS au- nica, estra~égíca e militar, também
nhOl' Ministro da Justlça, ar'esar· :!ao
~nomo.s·di.~to é'd trazendo, ple.Q.Gmen.. dará a Eoluçã-o política. E, muitas e
O SR, BEZERR'\ NETO -- :\-1as se pakwr03S do própl':o Al.mirante Pau.\)
vc:, as
i elas
o ex-Presidente, em muitas vêzes, espec:almente nos 1110- V. Exa, lesse os jcrn·ais de hoje, VC· Mário, aind.a se aflrma que IJ. índic:;,discurso pronunciada em São Paulo mentas de crise, não se pode separar, ria que a Con~tiLli('ão foi cUlnpvida ção fóra feita pela C.G,T. N§.o é
• durante a sua campanha e1eitoral. De d.istinguir, de."assc-chr a dec1são ad- e· que o Senl1Clr Pr..:'sidente dl:t. Repú- possível·' dialogar nestes têrmcs, O i
mod·:) que, não me p'3.1'eCe justo que minist.rativa da decisão pálítica,
bilca colocou o ca.<o 'iob a dcd.são ';10 pré.~r:'o eX-Pl:.efidente da R~yú'olic.a, e
G ou1ar,
t no t·erreno da
Es'ta' na ;IFo'lha no 'amente
-..... I·~ I
o S t, J oao
No desdobramento da crlse politlc a , Ministro da Malinba.
. candl'·.to a" """0\'"
.t"V(~ ,v, tJ~'"
reforma 6.?1'ál'la lnQcua tes'e do Se- .:'m que .-;e embandeü'ou a Opo-~içáo da Manhã" de hJje.
Partido Soci,al Democrático, ':'1'. JUry
nhor Getuho Varg·'.
que Cl' JII oS ta ~ 2m qUe reapareceram no ceuü.l'
• I(l. C!uec- . O . Sr ,.unco
E .
R
o ., E
ctlino
de sõb!·e
O .iveita,
pO'l';!J
"-''''
.eUll d e _ . o.lI..
xc... ria
darKubitschek
lUna palav-ra
v cará~~.~
mente o~o5ta a? que o seu presuml~ \·elldo comandar Os acontecimentos. as Iene la. cl1a~nou (I CGT, lIderddo ~Ol' e a. dignid.ade désse Almirante Pa'llo
do h_erdell'O p~l1~IcO faz hoje de mo~ figuras suspeltas de um Pena Bôt.o 'e u:n comumsta. C'-o~~ess~, o S1', O"yt 1d0 ~ Már:o, ·'0 qual segundo se atirma, 'e~
do tao cal'bQna~lO.
de um Silvio Heck. o Chefe da Na- Pacheco e fOI ~~leb1ad? o aCOldo·lgundo.se diz, segundo se piopala, foi
O SR, BEZERRA NETO _ Mas o ção. em confr<Jn~o _com o fato COI~~ Ac!J.aram _ate-, os. mSuborct,mados, que O 'pes;]Qa de SU,3, elJsoluta conf.an('u (>.
ilustm a'parteante deve observar que ~umado € a ey?luc;ao da grave erts,e. acordo n.,o sena cll~pndo; ma~ ,f 0- creio, por S. Ex" nomeado para fltn~
,não se trata, no ooso, da hipótese es~ ie natureza ~l:!rtar. atuou c~m a ra.- ram da-das as gara:ltms per('n~PtOl'l;aS'lç5.0 relevant.e, que exercia t}'~:-.nó:)---
pecífiea {ia Reforme. Agrária. VamQs ?ldez, ~ precLSao e ~ energIa ~'rrse~ Contudo, V. Exa. fez outra aflrn~atlva, chamado p·;:tra o M:nistério da :\13:' ..
abordar o prOblema total, o conjunto 1~mos J:t51:os que_ o caso ~X:;:,la: segllndo.a.qual, o Senhor P.r~slrl.entç,nha. E~ta é a primeira qU('~<'10.
que cerca a política
.
I''/<-> o PleSldente
Joao Gou1:ut, e~ da Republlca é o Chefe pohll'CO na- 1Quallto à que5tão ce disc.pllr . eu,
-.,
montas deelarac6es a(lS órgãOS da Im" ciott·al, chefe .supremo na~:onal.
!.qUe,.l~~~ defel190 lIldiS Cip.l:.r:" d~n.,:~
O Sr. Eurico Rctende _ Vossa Ex. urensa brasileira, justificou plell umenO SR BEZERR,A NETO -:E;' O a I~,,_xll1. dos s tos esc.",.lo~., . p,u 1. . r:,.,
ceIêllcia v,:1.i-me p'êl'mitir, mas da I' te o acêrto da sUa -decisão, decis~o d~ Chef·
malS balxo.s, 1IU1.S (J dl.rehO de ~O:':'p.al'te do Sr. João Goulart só há uma ~men:dmcia, decisão que a grav!d~d~
e da Naçao,
!tar, de apre~ent..1r r8zõr.~, de ,et;"~:~
sll1fonia -de realejo: Reforma.
10 c?t~O exigia fõsse imediata e n~Q
O Sr, Eutico R('·.~11de _ Acho que dIcar, porque i5t.o e d~ e~-'cnc'J ~()
.
' Imotelatória, dal'a e não eC{UlYG-ca. S; a opinião de V. Exa. dai,a ven1r., a\reg"ime democrático, - gnlp0"i de-r:· ..
O.SR'.,~~Z~R~A NETO -'- MRS não
explicou Q sentido da sua· de..: .simpatia. que tenho pelo COlega, e'itá:mado" podem re1.1111l~fe p'l:'a re vin;;~
.. é so AgIalla, sao outras reformas.
ci~ão, do seu ato e chegou ao ponde- contrária à Constituição, A Constittli- Ilcar Os seUJ dll'eitc.s, -_tenho " ,i"~
O Sr, Eurico Re~ende _ Mas co- "ar que, se não tivesse ~.tuado 'dal ·~.~ã:o diz que a vida política naciona:. c"lrar Que t~~5 ?~SGc aç?;,~ _",·eu ~.: .~
locou como vedete das r-;;formas a "meIa maneira. aS conse!luênclas s~- é organlzad.a através dos Partidos,
tll1<1o; sua ex:~te!lcla L,~O e C'l '1)<1 -agl'ár;a,
··i.am d{õ tal. orde)l1 ql1e. TImguem (e1'1a·.
se, porventul·], 1(;,·1' C:'ane t-:{;'ll:~'Jn
"
".'lftpacidade 'Pal'~ med·lr ou av-a11ar.1 O SR, BEZERRA NETO - E por - dos feus organi13.do;p.·. P::;11'l {; .•
O SR. B~ERRA NETO _ Há ,Ma~. o seu ato foí ao encontro do c0incidêucia Sua.. ~celência é Pre.si~I:·.,';,m que ela" eXl.!';t:~sem: pelm":,l1
mUltas e IDUltta.5 reformas,
que pleiteavam os autore<; de conhe- dente qe um Parndo,
!qU" e:-:i~iam. ?Onta,l.lUlal:am",~~l::Q~'.! lO SR. EURICO RE'ZENDE
T d ('idas e velhas veivindicat.;é.es, um~' O Sr Eurico ·Rezende _ "'~l é
_d.fS ,!ll111tares çOW !Iderf',-; d, :l~ il.~'1 ..
-- nossos ta
T
é Reforma Agrária' 'h.<.
um - . 'do LI j o de Ias !l j e' na pau t 1 ..,uS
·r ~ C hef e d· a Nacao
bem ou mal""econl oO.jClnc.oe;;. quer de S3l'p'·ento:<. .,"'1"1' ,i!
U"",
a
In lSC - b Ih
d
h
J
F" t
<:
:
ot
,c ,
. . ' . ; : ' e-ab l:; e ~olG'J.·':'o'. Houve en~e:;1~;Lll1i''1·~
plma na Ma.rinha 9. culpa é
falta: a. os
c- () e,
lOle o que, ,:em _f' v Os que todos lhe delam e que as
b
d
.
d'
dp. Refol'ma A'I·a·'·'·a.'
a.
arrastando de.~de 1951, p-el'lTIl.tmd-D o fo'hi h d"
, .,0" ~
to.,> para Q em -:l pl'-?pr-a '~::::iJ lr:~
_
11 as.. wpfll~m e QS lel{).<,lo~ gftJO-le da o:'dem, em b~'!Jf'f1('lO do". ('1"11;'<::ca~amenfo dos cabo..<; ; m~nnheh·o.s pem pala que esse pl'a o te'
O. SR, BEZERRA NETTO _ In~ motivo de Requerimento de Urgêncl~
.'
. ~
.
z
tffiipe
o nentes dfs~'Js a.>.~cciaçõe~, t.: .. te t' o.
c1USlve, porque os métodos adotados no 43 dos Senfiore~ Senadores Anré~ maIS de~le",.sa po~Slvel. N~)S. aqU1,>~.U!O- fat.o, o flue vem acontecf'ndo ~JO :}
peioo adversários do 51' João GOu li Viana e João Agripino A dec1,;áo tentamo::> o r~spelt~ ao iérmo prefIXO. $abe que qualqurr ~olu!r'o co B ,1,1'
la.rt 'to
t
,'"
:- o , . '
. ;,
":
De maneIra que nao quelo fical' sob ,mcluslve satg,ento~ mannhe-llo" ~ . .:. .~
sao ou lOS, ambel~l. Fogem a do Sr, Pl'e5id:::nte- da Republica COill- a chefia polítIca suplema do S21l.10' 1)0~ tenha p€,o'ld . em
,"a
11 nha normal de atuaç1;\o de
ti i- 'dil pu·tanto com () acêrto daquela J ' G I .t
!~ ',"
,. , o ' . arma ..
dade
.
,a· v
el,' ,I, . 1 ~'
, .
Oa-O ·ou 31 .
iln}: I d:r a pc!"<:e dI' n11IY"I1'o·· m'" .''::'
.
relvmdlcaçao que O yroprlo Senado:
~
'sabe _ ate que .'iej'l de_"ment\"n. ':·1.Sr p. ","' t
..
.
reconhf'ce iusta. EnLao por que nr-, O ~R .. BE~ERRA NETO - vo~sJ.ld
r f' ~
,.,. ,
~"r'
.
. le_;ae11 e, dIZia eu que o PIe-,
ê"t' .
t .'dod 'q
oto Excclencla V(1l-me perd(la1' {) ,..f)nC"ltu anu.o 01.
o QU:.,~ :mp,en~a, ... ,.0
31dente
JQao
G~l.l"l·t n
'd
gar
o
ac
,
o
e
au
011 « e a. l .
<'
I
,
•
..
'n"'"
.
... " " a Sl!a VI a po..
d ' c1' t
r·
a 1')'·0- que expendi foi o ~eguinte' G,km de o "Jol'n'll
_' _ do B"a'l'
• ..."" 111'" I> p"'"I
.... íI.
liUca, encontrava exe.mplos inde8viá_l{lue,
e m;E' )~,o, alVJ~U um
_' ~ 'Conlund t
, ' " d' ·A:
,_ a Opos-:ç,.1O. l'elalOll de (lf(,1.3.1'- ,~.....e
vels de que, con.tr. S "
Exa, lIma mu- funda
t"nsao Ja deflag.ada em aJo 'l.11adas an
suplemo
F01Q!l-S AI. tl?nta.ram
impf'dir, de milhiH';
.fl r'J'~
d
?
êle e cOmo
Chefe as
4a t\ac 'Q tem
<
" , '
l'alh~ tremf'ndn de prevenções e de ,e rua.
..
Que te{' d-e-c:~õe:s püliticas E aÚ~u' ê.s~1' se, de 1~il?-jstro:-;. Então a-:;'cd'to (,~I~
ate,n.ados sempre ~e armou neste
O Sr. Eurico Rezende ~ permlte aspecto à decí~ão t:tJ.ilitar··
h~ nece~sHiacte de uma CcmplP!I",W
paJ..~: ,
• .
' V. E'xa. um aparte?
'
' d t ; f s e probletlllJ, de .~m €:1t.::-;O·,1.1~; 3
Esla, na memOrIa de todos o comNo caso da Marinha _ O tll)::1!·te desse problema, Esc:l em .lI'-~') -' \.p!O! com que se enrodilhou a depo~ O SR, BEZERRA NETO - Pois do nobre Sena-d,or Eurico R{'zendê llÃ.O bel'dade d~n~ocráti~. O~ d:~·!i-::."",- ~']/
,",'Içao do· jovem Minist'Ú <lo Trabalho, não,
me pel'mitiu completar _ a informa~ P5lvo braSl~ell'o estao ,~lll .1O~o. NJ'l.
Está mais viva a,inda a impressionanO Sr, Eurico Rezende _ Sabe V. ção da imprensa. noticia que o Senhol sao <lS d~stmos qe. um l~el' n11h f 8T' 0'
te sucessão de fatos. no sentido de EXR, que sou um curioso em Direito João Goulal't entregou a de.::is:1Q das de um lIder ~ohttco. f.~Ja o 8r. 1'1: 1
impedir o direito constituciona.] OU- Constitucional. Def-ende V. Exa. o nretensôes dos m:ninheiros e cahos Go~lart ou seja () Al~111'ante Heck Ou
torgado pelo pOV<l, de aSSumir a Pre- ato do SI', Presidente da Repub1ica, a.ssim como do memorial d') Clube de Jm general da 1l.t:nl "011 da l't'~"'·~
..,sidência da República:
1
J'
t
Naval, ao Sr; Ministro da Marinha. va .. Agora, para m:m e J?'uu !TIn:to'
que mandou SO tar. à l'eve la e con ra
mal.S gente neste p-lll!-i, o c11ma df' '!l4
Li. na "Fôlha da Manhã", de hoje, tranqüilidade continuará enqu.::r.t? (',-'a
De -ulOdo que, o no$Co Presidente a. vontade expressa do Ministro da
não pôde, não podia nem deverla, ser Marinha, oS subalternos dessa firma e creio que outros jornais pulJJicar::un, forem solt1c:ollados os p:'Qbl{'m\l~ t:r:) ...
.
~
nômicos e !-ooci<:J,i." ãê:,Je paÍ'>, perdoeum homem desatento, a-o exel'cer o que ingressa1'am em re~ime de inSllV, Ex~ a deUlora d~~te an:r.rf?
'supremo poder da RepÚblica. jl.ls·.a~ bOl'dinaçã.o, Citou V. Exa., comO 91'- ,M~. SFs, preSIdente .. a . soluça0 ~e
gUll1ent·o.
principal,
como
snuorte
da
e~;l",~nCla:
d~da
pelo
PIeSldente
Joao
moas eis aqui a 'opinião dp Unl gr'1:1,je
mente em face da velha, da "reGonhe~
~ida, da -repeti-cla fe10nia dos seus sua afirmativrt. o Art. 176 da Cart8 (rOU!31t ~losse~:'1e n'l> seu dl':Sdobm- jornal francês. \Hn jornal dire:[:r;;l-n.
mel~t.o,.E prech,o Rtenta r n:ry3 pam a Eu não dever':!. nem citá-lo, t'1l"1" .• ~
inu1llgos. l1:st.es não são inimigos pes- Magna, que reza o .seguinte:
sC~'llenCla de fenados de sabra~o. 'P-ara citar mn' jornal esquerd'sta est::'l'c1 r,
soai,,; são inimigos daquilO- com que
"As Fôrças Armadas constltuf- ~9Jt',. Os atos de ord~m a'lm'lll<.tl3.- index, Cito ,1ornal da direita pal''l :1':;()
JoãQ Coulart os ameaca' o de se sadas essencialmente pelo- Exército, hya, lllt~rna. da Marmha de Guer- ficar no indexo Est.e jornal o{j:n1 e
srar na história e nó Quadro social
Marinha e Aeronâutica, são tnsU- rei deverao ainda ler objeto dê exa.m~ diversos outros opinaram d:c]:'I!'<v;:r]()
brasileiro. Todo mundo sabe· e 'nll1tulções nacionais pei'manentes. or- e de re!Jolução d,)'; órgãos cr.mpctl?'llt. . ·S que enquanto m1.o fm·em 'f';OlI1Ciot::1"\~'l
gu.êm nisto se engana, que nenhum·
gãnlzadas com baSp. na hieral~uia
O Sr, A.uréUo Vianna _ V, I!:xP.: sa- ê~set! problema.i CUj,l ."olt'\,;~o o ")')"0
outro poliUco no Brasil, com chance
e na discip.lina. sob a autoridade be que não estou na linha' da radi- br~sEeiro vem reclamrtndo a jnG~lt~'1"
de Chegar legalmente ao- poder teri.a
da R"pú
c.ão cemttnual'á. E' a cRb""",.elo "01'_
suprelll' dQ FI'es"'en\e
.U
~
~ calização. Vamos a()3 fatOs concret{)s'
CC_,
entre os inimigos do lnLUldo uóvo "lle.
e den!l'o U'v
"5 JI·U11·t .. da let"·, afnJnou-se
,
mesmo da direIt,. li1"'
com que todos nós- sonhamos _ as
IJ
neste Plenário. .~nue a indi· nal,
" o."',,,
" .""_
rjg~nte8 pen.<::am em têrntos. pDlit i'! ...<:;.
prevenções, .as antipatias e aS ini
Vê V, Exa. que a Carta Mfl,.,'"'11a. c:;lçã~ 00 Almirante Paub Mãl'lO pa~':l. de sociolog'1a política o'wn10 fUlf'Y!.
mizades que cercam João Ooulal't. antes de 3.h·ibuÍ1· o coma.ndo supremo o. 1vImlstel'l0 da Mal"inh'1- fôra feita essas decl..·ll'a('õe~. lâ fora, po:,~ Fi tflm~
Esta ao realidade. Esta a raiz do pro- das ~ól'ças Armadas ao Sr, Prest- peh C.G,T, - Confederaç~o Gera~ béIl!- têm havido faSes como C'~t'l Q!!eblema, E' a raiz que vem explicar as dente da República,' estabeleceu duas dos Trabal~adQyes, O desmentido fOI atravessa o BrMC.
.
medidas, g,,, pl:eCf!uções com que se condições: o atendjmento da hlera.r- dado. em prImeIrO Illgr.l."r pelO Chef~ da
O SR. BEZERR.\ NETO _ :'-Iili~C
cerca um Chefe de Govêrno que não <luis. e da disciplina, Ora., a capa.ci .. C~.s-a l\!llitar à,a. Presidência 1,9. Repú - b~m,
se :.mje-ita. não se sujeitou e nem se daàe de ju~g3;r, "de manter, de apli-car bhoa: pelo l\.flmst~o da JusI·lta JOgíl
Diria ao no'3re S::ora.ct8r A'lr2'Io
sujeit!irã 1\. Si!l· \.11\1 simples detentor. OU ~e revogar atos-punitivos, em vi\"- dep<lls e, en:t terce!r-ç luga:. pelo ,pr6~ Viana que o Ab":.ira.nte PaVIo 'fj~·í(Jo.
do Pad.er p.9J'a que se lhe escOl'regue tud-e da lnfringênc.1a 08. hierarQuia e Pl'lO, pelo atUM Mllllst.m tI:]. :vl9.!'mha. atual Ministro d_' J..I:,r\r'h~. foj na..
Lg;Jw mãos através dos anos até lJ d:,a di...~iplina. seg'l.Uldo me J).a,t'·ece. ê que: declarou_ - e s.ua de<:l~raçaQ foi uloodo p~lo predder.re J:.1.."-Cclino em
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r'ritulo
Ca.pitulos 1 ~ D
1;

CSt';:õe.s I e UI> do

Md~ pa~a~'a

acrr~c.dft 111<"1' t3.ml.y'm à

b)
omitida
ou .substltmõa. sem alteração 0e _entid o ' - meio êtro;
Capítules I <seeõ€'s I e li) e TI eo
c) pttlavras sôlta:;, ce:,1;a.~. ~Cll1 fJl'Títu10 III -Do ReJ:!tnenlo Ccmum. mar sent.ido _ melo er::-u pé>!' :.;,t;a-

i

Prazo para a prova _ 3 (trJs 110- vra;

d) ptl.ls:vrac; SOarl<;,
cr:adas, s~m
fo.rm9.r ~e1)'t~do - ,1111 ê~·;o ;cr pala
" Grau minUto - 50 (cinqUenl.a).
vra.'
f .s - A p;ova de Cultnrft. Gera.I
e) el'l'OS C:e po:Lwpé,t,;, cunfarnle a
(!.()nstará. de pel'guut.?.,!;. na forma de gravidade, a crltt'rb da B,oca. Exa-

zas) ,

. testes sô'1;e vâr!os aB.3untos,
minadol'a -'- me:o erro, Um ên'o ou
Prazo pala a p~'OV.l - 3 (trê~; ho· dom erros;
raso
1) no caso de ~lncol'rpncia de erros
Grau mínimo - 50 (cinc1íif:l:ta).
(por exemplo: omjs-ão de CInCO pJla:t 9 _ A l)Ot~ de eJltre6'J. Je qLfI!quer nas e substituição pOl' três err'":L"~~
-prova. a.nte-s do prazo fixado terá ccmpuw·se á o número .maior .::e
conslgna'ia. plrt\ efrito de JL'a:tl - erros;
mento.
g) OS erros em mais de Ilml p.llz·
10 -- No- j'llgam.':'n l.o serão tOln:H'!lS vra contar se-,fo un:a vez, rle"Je que
tm cOn:W2:'açilo, além da ll~lra de consef!i'tentcs, a crLer;o <ia B.lÜl'a
Oltn:ga:
I - 11a

Exammadora,
de Rev1s50 de De12. A obtenção- de no!:a. 'nfcriOr ao
bates a fídetida'le no '..'egisho,do dis- m.ínimo estJabelecido em qU.l.Jq'ler das
eurso e 1_os t\.01-~·"es jadlJs aó micro- pl"OVI,lS inabilitará~ tlnde lOgO e total'"
fone, be:n com., ~ red1\.;fi,o <>~col'l'l?ita mente_o ca.ndidato,
com (\ aproveitamento ao máximo de
vocabulã.ri() e do esl-,llo do /ll'arlor, (;513. Será ig-ualm!?nte considel'fido
(mimado o {!"\,'lj~üdo da repetição des- inabilitado o candidato que não almecessária. de palavras expressões ou cançar a- media. final tio (ses ,ent.i),
-conc.eito5, eliminando os vicias e im- repre.sentada pelo rewltado doa. som~
precisões :ie 1!nt;uJ.ge.n, tunnnão da nota da prova d~ Taqui~rati'il com
claro. com o socorrO do vocábulo as notas da:'> duas partes da prova
preciSO,
pertin~n·e no peneament-o de ,Revisão de Deba~es e d'lS pi"ovaS
mal xêp!'esoo ou 1Ont'r:o. sem altel'á- de Prát.ica Legís!atív:a e Cultura Gelo na essência; apt1r~ndl), enfim, a ral, dividido o total por 5 (cinco).
.
1onna. do diScursJ;
.
14., Após o )'ulgamen:-- pela Banoo
, '1grU-J.
"1'
<l e T 8'jU
, • JIh..il- ~ na. nr)V&
a • Examinadora e antes "V
da identifica, ~,
jeC1'fra'
f~rte.puaue no :"3;lSW'O e
<;'<1.0 •uO cão, as proves fioo,l'áo à disp""çto
OO"di"-to
.
t,e,;:to <\1'tad0, d'ven~ç
<..tv o .........
u,.a. , dos candIdatos para vista.. pelo prazo
m\l[l~-Er-, 1.Jlch,1.'>lve, ,possiveis CITas ou de 48 horas a fIm de que forlllule:n
tn'l'h 1 :..'! ,~êle co yt "> •• l-'!.,};;
recurso.s se MbiveiS
lI! -:- P;>.ca. a cont~gem. de en,:0s na
15. Ó recurso cónsJ;ará-, de petição
p_O'lâ o~ dlt,:U:!O t,ftqulgráhco, CUJa de. dirigid.a. 8.0 Diretor-GereI da SeCl'eCltr.<\ :;\). ~f"fá "t~··". ODJ ;~atql~lmente taria sem quebra do sjaHo e deverá
:p máq ;.na u.sar :,,;·á ~ se',.wnLe :lor~ sob p.;na. de indeferimento' in ltmi.ne'
'!u,,:
ser fundamentado. indicar com pre·
fi) cada oe!a.vra c.n.t'tlJ.. ~M'~--Scida ~isão as questões e os pontos objet\l
-t-u ~'.Jb.<:titq:da com i;>L:'t.:ração de sen-jde revisão, Se aceitar o rec~tsO {)
tido _ Uni. êrJ'c;
Diretor·GEla.! !}<II!ClÕ =<lC.! 1):000'Pl"(}V-r...

"

(Seção tr)·

M~rço de 19~.::,

Iexa~l{,S ~:'v€'ntura

I

-pre,I(f'~; ~'-~1(,

".:vl.<io de 'ôia 8 piO
já
:le c ...nJl!:'C::', di r,H]rl.O<llQ t' nâo lhe h"lO, pt.,._ Ido
,17é;;>::;
dP (~'ntaQ.l,>
p~lo ... e "HI':-ll. pil t!c'pal' da.., prD\B;, • ,') 'ql.'l u.
. te'. lará B. rt'Vhâu ::;1" .. ': (l'. I'J,c.a: d,1
20. n; de doi-'5 ano:; o ). -lO d, .. a ..
pl-OVa. e tm;nrà Dã. ~·t:.>r· ':.r1 !nH't1~a.- l:dad.:> do p;'e~en~l' CDll":[.r."o i:I t .l ~r
d? no praZo de y<Ul1/.:.: ..... :S, prolTo· d<t dJ.ta ct.3, hOnlOolOgaçaO p::>.P- Lt ;.s~
~'el a jtHZO til Dl"
::.. .. lJ.--roJ., n11i -':0 DlletOI'ft.
~poderá propor a aJ •· .. Jr."o da no:cl;
21. As nomeaçõrs ob..:-d.:-ce:J(
O-.~
atn~JU!da antenonnel1te· se fn-Ir evi
ro :m.-ute â orddfi de C~.:h·.lf'('.,( {lo
denciado êno de fato na apl:c ,ÇdO do 1 22 A Bane)., Exnro:;} ldor,1 '" ,t;á
cntét'io do jUlgamentO, Não sem: '1. ~''',!r
orduu dr..; p.o\-'..!,':, r-,s_! ~~e~
apreCli>Oa a reclamação, ,:;e o,h lT.il·j (':d" :I{). Edital, SE' jlll~al" ':?I!n',:-,
_.
'..;lda em têl'mos conve:J.enu·') Ou ndo
23, Os casos omiSso." /:,('1';;( .-~ .".~
ind:c,-'1.l'. com absoluta clareza fatoj c do., pe a Bfil100- Exam.;Il..:t,Ju1"<':'.
ci~·J.ru;!ànc1aS que a jll.:.t!f.qllem e
24. Tôdas IM lnstnu;&e_"> Chd~ "J~ 'j
permitam pronta apur.J.ção, Depul." d.:je l'E"Hlltados ':lerão puoll('adr..s n.CJ "~-D.:":4I
apreciados os recursos pela B-J.nCJ no do Congresso Nacio7WI _ E= .' J ':1
cabe a decisâo fmal ao 19 Sf"c:e!ário _ c·afl!..::ados no Quadro je A.t'_
'-la.
d-ó Senado Feder::>l, repfe.3ent:mdo :l. ~Il'E'L!}ria ela l'nqUlO'Nfia,
ComIssão Diretora,
25, serã-o publlC;dOS ap.:llJs. o :e...
16, Os limites mínimos e,jl abeleci' f>ultr dDS Que permít.3fJl a h..: ~ ..
dos serão rigol'oS>Jmente Obf'dec'!dos. do c~ndldato,
ApUl'ar-se-ão as frai;õl's até nu;,,;·..,i 1-0Je'll para o julgumeí'lo óe ,,, r:4 !
LI. !\ BU1.l

,L·p) ....

f

a

I

mos,

17, O candidato que se reti-rar do

recinto durante a realização da prova est.ará automàt1camente exctuido

.\

de. dttaao taqu.':grÓri..'O

Número I
de
erros II

I

do concurso: Será também exc uido
;por a.to doa. Banca. Examinadora (}
ca-ndid<:tto que se tornar culpadQ dt: _ _~_-;-_ _ _ _ __
incorreção ou descort€sia p'lra com
I
o.s. examlnsdores, seus a~e,; ou
122,5
qualquer auwrfdáde pl'esenté. Idênti·
t· ...

I

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

I .. .... ... ....

I, Gr.::

I,

,

J~

~:

[,

i<: 1
-rC

ca penalidade será aplicada ao \r.)1I73,5
\
didato que, durante a re.alwação da
4g'"
prova fõr colhido em flagrante co24 5
W
municação' COIU outros candidatos cu
O'
lW \
pe~'>01S estranhas, verbalmen.te, por ____-"___ ,____' - _
e<;crito ou ,por qualquer outra forma
Secretaria. do Senado Federal, €lU
ou de utilização de notas. livros-' ou
impressos, A ata. dos u'aoolhos. de~ 17 de ma.rço de 1964. - .E'l>ar.-tlQ
verá registrar qualquer oconênci€t Menaes Vianna~ Diretor-Geral.
dessa natureza.
18. Não haverà segunda chamada,
seja qua1 fôr o motívo alegado para A ata da 9~ Sessão, em
fs,
justificar a jlusêlloi. do candidato.
marco de 1964 (extraor;~'~
19, O não comparecimento a qualnáriá, noturna) será ....r ubHCfJ ..
quer nrOVit lmportará em exclu'>ão do
OOIlCurSO. e<>n.sidelada. sem efeito os
d3 em ~lJnlernento'
,

I

~

~

sn

'

•

,.

DIARIO=00 CONCRESS;: NACI0l'JAl =_=(=S_=eç:-.ã=o__=1I~)~~~~~~M~a...:rç,-o_(_le_1_9_64~_6_3'

Têrça-feira 31

-;;;>

- 7TQ

COMISSõES PERMANENTES
FINANÇAS (15 Membros)

ACR!CUL TURA (7 Membros)

t

Titul.resgn'o Barros
'V Ice-Presidente)

ose PehcJaDO

• '-('!.:;,\JO MlIcUlan Oicenciado>
Dl:;:- Hu.t Rosada

, ""R-.nll Olube-rt
lo ,')pri' da Co."'t·a
~'l '.)" llUlo

PoSO

Suplentes
1. AtttUo Fontana

f'SD
"Ta

2, Pedro LudoV1CO
1. Aarão SteJnnruch

Part'QOS

prB

2

Vago

3

Vago

tJt·N

L DanJel K ~ieger

P11:l

t,!!r!:'l

Carlos

Tltulares

Suplentes

wa:>on Gonçalves

'1laufy SIlVa. tllcenein-do)
Neto
.\.!'tur \TlfI~tlio

de Carvalho
EUrico Rezende

t\iOy~lO

5_ Herlbaldv Vlell'1)
l. Arg. E'lgueJreuo
2_ Silvio Pérleles

PTB
1?TB
!"Id

3
t
2
3_

UlJN

1..lDN

. Milton Campos IP:,esitlecte

OPN

P'l d
c'. Jj"

4 AureJIQ Vw'nna
1 ~d [ .PV'
5 AntonIO Juta
:J. .\lt:." ... t~
1
'd{Hptlu 1'"fIlI:Cl'
2 EurIco Rezemte
3 João AgrlplOG

11JCeoclllC!O'

GÜberto Ma.rtnb..o

,PSD
p'rB

~j:\~bert:,)

Se.na

~ttEtO

J

-

Melo

EdmundQ Levl

!Vivaldo
Uma
Amaury SIJva

Mamo Armos
Dail1el K.neger
J.,Dão Agdipino

I

I

Pe.."-'l/.a

Leite

Allrf'lhJ V·,l.lOI)t\

U L>:-.l

I

Óp tvln~, 01
AU'Onlr> JU{'O
Lop{<~ da CV-'8

U.J~

2

ZiH'ana.s. oe A.-' Hnrf'-10
AP/dlth;,\u

.....

"fla.

[-'tH~,

partJà03
PSU

Titulares

Antonio C....loo
E ! N ' Aclolpho l!'ranco
Pedro
aaI_
IVlce-PteJ.)
.' MIlton campal
Mem d. Sf,
3. _
d. MelO
IleoratJ.rla: 0tlCIa! Leg1J!l.atlvo, pLo'f, Vm de Alva.rilln lUtra.
'"'\.~fJ i~~ iI u.oo bor....

Ney

Pa~. . us

?arT.hlOS

IJdnttl3.

SUPlf'{ les

1 Lobão da SlL~e,ft\
i:! Ju,:,t' P'e\li!,UnL

P,"5LJ

rciU
P ~ B.

i. fierlbUIOO VlIC'lJ'B

Uu~
ÕUN

1 João Agnpmu
2 Posaphat Morwho

RE~AÇÕES

I

EXTEAIOrlES (11 Membros)

TItulares

Par::IQL1S

Benecllcto VaLladare.!

p,sU
P6Ü

FUtnto M\lUer

Jeiferson ele AgUIar
Aarão Stelnbrucb

S-II.:' eLlf:'ií

1 ME'nezes P'mh;nw.1
2

J.I.:?D

<Pres.)

IVIVR!(Jo

uma.

'Oscar Pas$GS
Antônto cartas
.JQsl! Ca.ndldQ

:Paclre Cala:za.,tl.!

de

Meio

P::;V
P.i.'S

P'I"B

I

TItula,re.ll

tJDS
aDS

Pedro LudOVICO

,SAOOE

1

Arp,'.em~ru

2

An!.i}lo ,JUs$,

~.

V!'tJo

4
PL~6

J~,\'lJ

Oe t<\-,,'I€-lrp.clo

Mem d"! Sã.

B ca"t-ejon

J

ar~ncolII

noras

(5 Membros)

Pai'tldos·

1

PI:li)

I 21

?.aD
Sigotreão /?acl>e""
Oix-HUlt RosadO 'Vlee-Pree I ..-rJl
Lopes <Ia Costa LPre.a!dent.e) 0011

Miguel Couto

(;liroerr<,

1, UdOlei Ktleger
Z EuriCO Reren{1.:!
3 JOIV" A~pplr.u

U UN
Q,I.)N

raeumóea; QttwtQ6:.tel':-!i.s.àS

R~y

3 Jose ül.11vH!ard
4 Vlctunnu ~,' em!

Pessoa de QuelrOI lVlce·PresJ P'IS

Secretá!'lQ: OfIcIal Leglslatlvo_

,

o.

fi 'nOI1 ae MeiO
Juho Leite
t ,Joà{) ,1\~I",p no
2 Lopes da C!)~ta

:)

Secretlln8: Ofictal f.,egt§lauvo """f'l 8, Satah Anrahào,
ReUlllôes: l'rças-telra".-- as 16,UO horas

suplentes

y', VagO

p~cnt\'o

Lr:iH- t\:et.o
6 j}.l::mll"O de t'tJuel'{'(!Q

Legislat[~'o PL·9 J
Qtllntas-tetr~ é..s I(LOO hvras,

Walfreao Ourgel.
SeoasWw Arçher
DIX~fiUlt R,Dsa"et (Pres"
Padre CaJªf.íIUl.s IVlce~Pre:3,)
Julío Leite
-

,Arnon

1. Bonedlcto V.Uadatf4 _
3. Slgefi'e4o l:'acheoo
Vago
,

Sl~etred.o

-REDAÇ"'O (5 Menibros)

,

Suplentes
1. Jefferson de AgUiar ;
2. Sigetreão 1?'acbeoo
8. Seba.stião Areher
4. Jo.apn.t MorlDJu>
1. ()Scar P"'''\'lOO
2_ Bezerra Neto3_ Melo araga
1. JO$é CândidO
2. Z....rioa <lo AssUmPQI!.o

1

SecrelA:"ilI. AUXlllar
ReüfJ.IÕ~:

EDUCAÇÃO E CULTURA (7 Membros)

PTB

2

3

~J~

P 1d
Ot.,N
?'( H
O i )\'\

D~narte Marl~

,

Pa,tJ;103
- 1'50
PSD
PSD

PSO
Pl'B

y'[lj

l

P;;U"l

BcribaJdo Vieira.
"ros~ CândIdo
AllQ,Hl:U Vl~na 'Vice-Pres.)

Eugnio Barros
Attíllo Fontana.
JoSé GUiemard
P~D
- J~lé El'mtrlo (Vlce~Pre.s_)- 'PTB
Nelson MacUian (!leenaiadO) ?'l'B
Júlio Leite
PTB
A~OjphO Franco
ODN ODN
Lopes da Coata
SearetMro: Auxlllar Leglsl.t1vo. PL-IOo Cid Brugger.
R.euniôt.a, fêrças .. telra.s àS 16,00 horas~

TitUlares
Mellezes pimentel !Proa.):
_Walfredo Gurgel
Pessoa de Queiroz
Amaury Sllva /llcencle.dol:

J'J,jQ

.f.::3p

RUy GarneMI,l tPres,)
lDUí.Hu1t RQsatlo

ECONOMIA (9 Membros)

,

I...oOl.l0 'la Sll~·t:',la
EUgl:OIU I:3lirru~

•1

P..ilJ
f"; 5

(Pres 1

Wilson üonçalves

suplentea
1. Fllinto MUller
2 Eugênio Barros
ps.u 3 ~r'b'ldv Vlelr.
P'l'B
1. Aarll.o Stetnbrucb
PTS
3. Antõ!110 Jucà
DDN
1. Lopes da Costa
UUN
2 Z:a.car1aB de Assumpçft.,o
, SecrcntJrl8; Ofici~l Leg\s1attvo PL·3. JUlleta fUbelr odos Sfl,Ut.o;)1
Reull1ôes: QuiDtas1eiras à.!i 1b noras.
__

Tltulare.s
Filinto Muller (Presidente)

2.

T!tulares

•

DISTRITO FEDERAL (7 Membros)
PSD
PB..O

1 Leite Neto

:J'~lJ

!hcenciadO)
Herlbaldo VieIra
EUflco Rezende
Antõmo Carlos

Dr, EvlUldrO Mendes Vianna, Dlre!;.orGer&l.
Quarta .. feIras à& 10 boras,

' Parth1QB

P'3l)
}.-'-o)

POllCONO DAS 3zCIIS (1 Membros)

P~.o

~i'l"!:Ulare3

Canll.lo:<=
de Cal'\a[ho

Secretar.a: anelaI. LegiSlativo. Pl··l. Ve"u Oe
R,cumõe,$; QUlnUls-telras as 16,ll{! rorllS /

P1"B

Menezes Pimentel
pedro Ludov\co' (Vice-Pres.),
Llno à. Matos ,t"Il$)<I~te)
-Osoar pa.s,soo
DiX·Huit RcI!.do
Dinarte Martz
'Cuncc Rezende

Ml!I~n
AJO}'SlO'

P,Ij'(,jüVb

Ruy Cartltlro ,Vice~ ?:es.)
V'vllltredo U-urge.l
Jose UUlumard
aauI GJ\I'Oertl

6ra~,_

Se~retâ(;o:

?~eutllo~~.

4
1

PL

Taulares

V.DN

·u.sconceloo rnrres

lJu"'l
lJlJ.\'

LECISlAÇiiO SOCIAL (9 Membros)

PT~

fUlhel10
-J.].Ulu;.m Parente
1wà{.~ Mondm

\)tl'll

li U:'Il

Secreta' 'v" AUKllIar Legisl ll ' l \'0. Plr lO, CId. Brugger.
Reun:ô\..5: Qual'las~-re1r8.!i ~ 10 00 h~rns.

substltutoo II

Aura Moura Andrade
Preso PSU
Camtl0 .Nogueira da Clama
P'1'~
UlJN

Il1cenc19.dol

?essoa de QuelTln
Ju.se ErmlriQ
l..Ylolet Krleg~r lVice·Pre.s)
Umarle Marl2
lnneu Boanhausen

O!retora.

RUi Pa.!meira

!'Ta

Lopes da Costa.
Mem de- Sã.

SecretA!'lD: Ohe1aJ LegislatIvo, PL-8, RonaJel,o. .Ferrelra OlM ..
Reunt~es: Quarta.s-felt8S as 16,00 llOras.

Titula.res

Font~ua

ALtt110

,. Aarão Stelllbrucb

PSll

·~e1.erra

4

5. Pedro Luaov!co
1. Nelson MacUl.aü
2 Lmo Qe Matr's
3. Amaury Sllva

3 Benedito vaHadare$

Vh:e-Presióente)

., Jo,aphJt l\lfi.rmDo

PSD

p~,:)

PU'

1. Menez.es PtmenteJ
2. Leite Neto

p,;,)
PSI)
PSD

Ruy Caroeiro
Lobão da SU velrtl.

Eugeruo BtlJ'l'1J!>
3 Menezes pune-ntel

l_

Bezerra Netc
l.hx-HUIt RO?ad'

. CONSTIiUIÇÃO E JUSTiÇA (11 membros)
ll~U

sup_,emeólo.
1. JOSé OUlOwa ~d

1

2. JoClQ Agntltno

Titulares

p~t::
P~U

L.obao da 511 veira

Vaga li PrCt>1~llCla,

Jeffer::;vo c,le Aguínr

I

?$U

Slgetredo PactJeco
Wllwn GOnçalves •
Gt'.te Net:,)
, Arg, de Figueiredo <Pres, )

(Em 12 de dezembro de 1963)
3e.::-e~;\r~O. AuxlUar LeglsUltlvO. PL-9, José Ney ?a.sso.s Dantaa.
BI:Unlôlt' Qua.rta.s.. !el:'as áS }6OU hora.s,
l~otn:

p~r~' 1~

. 'VictorLUv t'!'eue

Eugênio

.Bg.rrw,

Waufreào GUfgel
AntOruo .Juca
1 'Dtnarte Mnn2
P;5P , \ 1. Raul GiuoerH

1.

SecretáriO: AUXl11ar Leglslatlvo PL- lO. I'duardo RuJ BarbOllll,

lR.un! -"', QulnUII..felrae ia

00

0

nor".

640
-
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Titulares

ParUdas

Suplent-es:

PSD

1. Ruy carneIro

VlctortnQ f'l'elte
Oscar 'easros
Silvestre Perlcles (Vice-res,)
lrmeu Boanhausen
Zarcaies de AS€UID~âo tPres.)
BatU GiUberti

PSD
P'r:a
PTB
UDN

2.
1.
2.
1.

UDN

2' Eu:-ICQ Rezende •

PSP

1. Miguel

. Membros C5l _

Attillo Fontana
Dbc .. Huit Rosado
vago
Ado(ptlc Franco

Slgelredo Pacheco (VlcePr .)~
PSD.
JOSé Brmtrio (presidente> _ pT.s.
IApes <I. COSta - UDN.

C~uto

SERViÇO P~BllCO CIVIL (7 Membros I
Pô])
1.
P$D"2
PTJ.3:
1.
PT13
2
UDtI
'1.
UDN
2.
PL
1.

Leite Neto !V1Ce-Pres.)
Plgetredo Pacheco
Silvestre PeJ'lcle,s 'Pl'es )
Nelson Ma('ulan IltcenciadQ)
Antônio Carlos

qure~~ô~~l1~. . . 4'. relras

.

--

Victorino Freire
Benedicto VaUadare-s
EdltlUndo Levi
AntônIO Jucá
Dinarte Mariz
Lot>eE Costa
Me rude Sã

PSl)
pôU
Pl'B
PI'13
uüN

1.
2
1
2
1.

sua industrializacão

)

•

Ertntrio, apNvado na sessao de 11 ae
set.embro de 1963.
Designada em 19 de setembro ele

1963.

Prorrogada em virtude do a-aQUe-

Suplentes
JeUerson de Aguiar
Fil1nw Muller
Silvestre P~ricje-s
Miguel Couto
Zacanas de Assumpçáo

I;.'l.tnento nY 1.159-63, do Sl". SencldOf

Milton campos, aprovado na sessão
de 10 de dezembrO de 1963.
PSD
I
Aderbal Jurema - PSD.
'
Membros 9) - Partido,
Laerte Vielra
e"DN t$ubst.!:'\ddo
Jose l<'e~t'C:lano - PSD.
pelo euutadO Arl.l.lOd{iJ Nogueira).
Attlho f'Ontana - PSD.
Reltor Dlas - ODN,
EugênIO Sarros - PoSO.
DQuto\ de Anarade - PTB.
José ElmlrJo tRelatuf) - P'l'B .
Arnaldo cerdeJra - PSP.

-=.

..

Bezerra Net-o _ p'ra.

COMISSõES ESPECIAlS

Juarez Távora -

M-t:io Braga - PTB
Lope:; da COHa - UDN.
Milton vampoo
~P:estdentd

li) Para Revisdo do Projeto quel
PROTE
f·

\Vtlson Gonça!v,", - PSD.
MtlJUr Vi,.gtllo - PTB.
de me e. regula a
Eamunao Lel'l _ eTB
ÇAO AO DIREITO DO AU- \ AdoJPho Pranco _ UDN.
TOR
EurICO· ~ezetlde IV1Cepre6 J dent.e)

UUN.
Jú1l0 Leite

UVN.

Jo::.-aJ)hat Ma.nnbo _ S/legenda.
SeCreLaJ'IO:
OfictaJ
lcegUilat.iVO.
do S1". Senactor ~.!lj,{)n
Cllmput;. ap!"(J\'ad'J em 2U (Je laue.ro PL-ü. J. B Castejon Branco,
ut' 1962.
/
De51~nada enl 12 de novmbro de C) Para o .·studo dos efeitos
Cn:ldu em virtude do' Requel'lmel1t.o

.f:waldo Pinto -

• .
IVicePr.) -. PR.

Secretárlo:
Auxiliar
LeglSaitivo
PL-.10 I\lexandre. MarQu~ de Albuquerque MellO.
tteun1ües. ,j'1s (eü'BE

~

16 borlWi.

4aU 62

prorrogada até 15 de dezembro de
19JJ em VIrtude do H,equertment(J nÚ.
mero 'i93~62. a.t):'u\,ado em 12 :te de·

dOS

Cles:gna~ao

jane1!:o de

nos

Eleita em 27 de junho de t961
PCrorrogadfl :

_ até 15 de de2embro de 1962 ptJO
Requerimento 609-61 agro em 14 ck\
dezembro de 1961.
_ ate 16 de' dezembro de 1963 p.elel
RequWimento 779 .. 62, apr. em 12 ÕQ
zernbro de 1M2,
•

CASA DA MOEDA

~eun",res

.

I

I

_ até 15 de dezembro de 19M pelO
Requerimento 1 136-63, apr. em lii <te
dezembl'o de 1963.
completada em '.!.9 de Ouhlb1'O de
1961. 16 de maJ.o de 1963 e 23 de afJril
OI:

._. •.

HH53

;\lel1j\)ros 116> -

PartidOS

JeHel'suo de AgUiar - p::;D.
LooaO (ia ::'Ilvetra '23 de aoril do'
19üJl _

l'

PSD

.-Ruy Garne~ro - PSD.
'•
Benedicto vanadare; - PSD.
Wilson uonçaIves \23 de ao::tl di!
1903' _ ~eD.
.
do CENTRO
ÉCNICO DE
oame' {{nege, - (lD/<.
.
AERONÁUTICA E DA ESCOLopes Oa Costa ,29 de autub:o dO
196:JJ ,_ UON'.
LA DE ENCENHARIA DE
Milton Carn!>O" IVice-presJdon<e).

r

Criada em \'u:.tui1e do RequeriU1elll. DI Para estudo das causas qu~
56J-63 dO Sr. Senador Je.fter·
dificultam 11 PRODUÇÃO

to n'"

son de A;;IU:a,I, aprovado em 14 1e
lIgoSLC! de 1963 Oeslgnada em 2e ..1.e
llgósto de 1963.
Dj"urruJ'acta até 14 de marÇo de- /964

.

TRANSPORl ES
MARiTl-11QU" DISPõE S()BR~ \'E"CI~lEN·
MOS E FERROVIÁRIOS
ros DOS MAGISTRADOS>

novembro de 1963.
CrHHla em virtude do aeq':.1enmenDesignada em 13. de novem.bro de
SenaOotes
Va.sconcelas Iorres
e te o" ,)31-63. do Sr $enadot Gouveo
Vlei~a, aprovado na sessão de 2 de 1963.
Edmundo LeVL
agõ,st.(J de 1963.
Prorrogada até 15 de dtYl,emOfD de
Prorrogada ate 15 de <l.ezefi)l:)ro óe
l!I64 em VJj'wae dO H.equenmt:nt.o nú~
DeSignada em 8 de agõsto de 1963 1964. em v\rtude do R.equerUlleDto
n q 1 162·o~ do 81' Senador JiJ!w
mero l 198- 63. 00 Sr ,senador Mel'e- \
.
~ !?Unentel aprovado em lf) le oePrOl'!'Dgttaa em virrude do Requen~ Leite. aprovaao e!ll 10 de dezeOloJ:<lze1noro àe 1963.
menta n'" l ~(n, de \91:f3 CIo ~n noz de 1962
Senador Attl110
J?29nr.ana. a'ptV1i'a.lo
Membros 151 - Partidos
',em 10 ae dezemJJro cje 1!)63.
Membros '7) - Partld~
Attillo F'qtltana. - PSD
Membros !5, - Partidos
G:lberto Mllflnho - P::iD.
Slgefn'du Pacht>c-o _ PSD.
Meneze~ PlmenleJ PciU.
.~.
aiho
F'Ontanli
.?reSldente
__
\
Jose
El'mltlo - pTB.
HenOd lQ{J VWJfa U üN.
P:;U.
[rlDeu BornnaU:"en - UDN.
Mmon t:amD:JS - LJU~
(Vice· P"r )
\ JO,:,ê- F'e!Iclano
Ju!i() L.re-lte -. PR
VaSCuDt!e.os 1'un et> _ l-"1 B.
P$U
Secretario
J\u:oJiar
LeglS.tll.t.!V()
Edmundo Levl _ PT:B
Jose Ermil'iO - Relato... - ~J'B.
Pt,.lO, Alex"ndJ'f' M de A Meuo
AIOySlO de C8:i'aJho - pL.
ActL.lIP!h} f'ronco - VVN.
.'\'.jf-ello Vianna _ pSD.
,.
Sec:etáfla: OfiCIal
U"iJiS;-l1.1~
C) Para o "studo da situação
B) Para estudar a siluacão da ?L-3. Julleta RIQe"o 0"" e.nt"",.

1963, com a

Pro je!o de. Emencja à Con!tltUlçao n· 4/61

I)

F} Para estudar a situação

POC.
LfTR·

COMISSõES ESPECIAIS i
-PARA O ESTUDO DE, :
PROJETOS DE EME~
DAS A CONSTITUI CÁ

da INFLAÇÃO E DA POllT!CA TRIBUTARIA E CAIV31AL
Crlada em \'1rtude do aequer;.mensõBRE AS EMPRtSAS PRI w n'" 752-63, do Sr. Senador J~e
E!rmlrlo, aprovada na.sessão de.ll'"ne
VADAS

19ô;l.

Z(.'Uloro de 1962.
Completada em 4 de

W,",on Gonçalves - PSD.
Leite Neio - PSD.
slgetredo Pacheco - PSD.
Argem1I'o d. FlgueJredo - F'l'EI.
E.dmundo LeVi - f'TB.
Ad01Pho Franco - UDN
Joà<l AgrlpUlo - (1"QN.
"~-:.
.~ureJ[o Vianna _ PSB.
".
Jo.saphat 4Martnho - SettJ legenda.
Deputados;
Gustavo capanetna (presjdente) -

Criada em virtude do Requer1mento n' 66ó-6l. do Sr. Senador .. OOt)

Secretá.r'o: OhClaJ Legislativo. PL-8 Alexand.re Ptaenàer.
Reumões: QuartILS-/elJ'as às 16,00 noras.

n

Crlt\da por inIciativa da Câro6.1"Q

E) Para efetuar o levantamen-\dOO Deputado.s aprovada pelO Senado
to da PRODUÇÃO MINERAL em 1. J2 1963.
DO PAIS e estudar os meios
Menlbros na) P.. tltl'"
capazes de P9ssibilitar a Sena<lor"":

(5 Membros)
José l;'ellClano tPres )
SebastJáo Afcher
Bezerra Neto
Lmo de Matos
Inneu Bornhausen 'Vice-Pres.)

I

lo l4.

boras.

T<ANSPORTES.· COMUNICAÇõES E OBRAS POBlICAS
Partioo~

e. studo das Mensagel1s do Poder Executivo r6ferentes à REfORMA AD;~
MINISTRATIVA

PL-10. Alexandre Marques <I. AIllu- \

Padre Call1zRns
Al'Jys!O de Car'9aJho
Dec:et:lflO: .0\ uxiItar Legislau':o, PL-9, J. Ney Passos Dan~
Reumões: Quartas.telras às 16,00 hora.s.

TItulares

~

Aurello VI.nna tRel'tor) - 1'80.
Seo:etàr1o: AuxUiar
Legl>ta,.'l>. I H) Para o

Suplentes

Partidos

Membros (5)
parM""
Jôsé F'eliciano - PSD.
Ruy Carneiro - PSD,
Ant,-ônJo Jucá - PTB.
Padre Calazans - UDN.
Jos.p!l.t MarinhO - s,legend ••

PartIdos

'JOSé Felic1a,no'_ PSD.

Secretát"lo: OflClal LegIslauvo, PL-8. Alexandre Ptll~nde.r.
R.eumôf'~; Qumtas-feira.s às 17,00 horas.

Titulares

Março de 1964

nhOl' Senador Sigetl'edo Pacheco. mero 1.158·63. do Sr, Sen8.dor Ant~
aprovado em 15 de
de~bro de nia JUCá, aprovado em 10 de :1t',z-em..
1963.
bro de 1963 .

SEGURANÇA NACIONAL (7 Membl'os)
José GUJomard

(Seção 1/)

AGRO PECUÁRIA e su"s repercussões negativas na ~x-

r"",q.tcão

AERONÁUTICA, DE S

JO-

SÉ DO:) CAMPOS
CnaQa em virtude do Requel'lmen.

I
I

Her\ba'do

V,.'r. -UDNUlJN.
'

RUI PoJmelra _

Sllvest,re Perlcles
W6:~1
l '

,

"

'43 de 1i·~rU de

1St! f1~as I em virtude do Reguer1men.
,.
~
, t L o~ 168 6~~. do Sr
Senado~ t'lUl!'~
Be;.~na. ~eto \23 de abnl de 19m
to o:J:mero 1 161)~63. do sr. Sel]aOOf
Crla<tt:t. em vl.y~ude do Requ~r l1Ipn- C;liilZ;Hl6 :1prOVdd~ na sessáo ;te 13 - P lB
JeHerson de 1\2;'.JlFU aproV"íld( em to to D'" 569-63 do Sr. Senador
DQvemnrO de '9l53
llfonsc celso - PTB.
de .dnembl'c

(jf>

Me-m\:'ro.s '71
·j~ ...

1'8D.

"'':i,él'

1963

-

teI'S{)n üe Agma.r

P,1:fjel.JS

Ermirlo aprovadO na ses-sã,'j de ·.!t Cle t
1
.
agdsto de [963
Di'-SlgMa:da em 13 de n()~etnb)'o· de
Deslgnaaa f>m 'l2 de "1~õ40 ,1e .9'13 10113
!?tOdio"'nda DOI 1 ano e-m ll: illif'!
P'·()rrn~a,&.l arp 15 ôe oezemfJro üe do Requcnment? :19 1 19í ·'63 .10 ~f- 19-1)4 t'n1 'v:r:ude dv ;teq1Jer:men;o ~'.Í~!

•

~oguelra da Gama - P1'B.
B:m'o5 ca·:·\'alno - P'l'B
, "'.•
:".!OysiO de .C!1-rvalho IPres;,'l;enk:). ~
PL
.. '
~-lt!)1 de Sá - PL.

i.

Têrça-foira 31

DiARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)
Março d. 1964 64\
--~=-~--~~~--~~~~~-----f) Proj'eto de Emenda à Cons-' L) ProJ'eto de Emenda à Cons- I - até I. d. dezembro de 1964, prlo' Meneze. Plmem" - PSD,
. . _
. ...,
\ Req 1. H3~63, aprovaQO em 'lJ üe \ MIlton C9.mp{J~ - UDN.
tltUlçao n 9 7/61
tftwçao n 9 9; 61
dezembr.() de 196:J.
Heribaldo Vle.la Vlce·Preslàem~
'QUE DISPõE SonRE AS MATtt-

IQl.JE 1\lODl'nCA

. rIAS DA CO;\lPET€NUIA PRJ\' \_ OISCl>Il\fl~AÇAO
.. "
'~,
1"
"
r"'''

.!~\
~E ~~!o~~it~OÉx'S;i~!t~g
DO.:!! CUE ....US DE MlSSJ\O I)}PLOl\la'l'lCA
PERl\1ANENTE
E
AP\~O\'t\R O EBTABELt:t.'UIENTO O ROl\lYDU:NTO E O REA'TAJ-lENl'O DE RELAÇÕES 01PLÜI\lATIC/\b COM' PAíSES es~
TrA~'GElJ·O:oo;.)

".
".., .
Eleita em 4 de outubr ode 1951.
-Prorrogada:

O ItEGI.l\lE DE
0\$ l.END \Sl
......

Eleita em 20 de novembro de 1961.
Prorroga-d.a:

<?>mplet.aua ~m 29 ~~ O~tll1'):O Qe' UDN "
19\)~ e 2'.l I'!:e jl1~ \
Eu. tlCe P..eZ-ende

! 1962 '23 de al.:ml tle
U10

!

I

de 1963

Me~brOG

_ Partidos

1963)

-

Rer/;tWt

•
-

Sllvet:t[e :eTiCleS

../

r

23. de a.b i
Uu~ .

~23

de abru

lQa:'

,,~

,~1963, .~ Ple,sldente PTB.
Jefters,on de AgUla.r _ PSD.
Nog~e4ra. (1a Gama PTB.
- até lá de dei:embro de 1962 pelo \ .
.,
d anri} ti
BllI",Q$ Carvalho - PTB
Requerimento 60~Hil ap-:-O\'3do em l~
w.i.lson GonçaüES l23 e
e
AloYSlo de Carvalho - PL.
de dezembro de 1961;
1a6~h - PSD..
Lluo de M3tO$ - PTN.
- ate 15 de deZemtlfO de 1963. pelo Ruy_ carneH~, -. PSD. •
JOão ~gnplOo In de abril de Ui53):
-'iequerlmento 782-62 aprovado em 12
Lobao ela s.~\ell~ - PSD.
. _ UDN
oe de4embrO de 196'L'
.
GUtdo Mondm \.. 9 de vULU?ro de
Dafilel Kl'leger _ UDN
_ ate 15 de dezembro de 1964, ~e!o UI/j~ I - PSD.
,
\
__
Requerlmento 1 l'H~63 .apruvado em . MlltQO campos - UDN.
'

I

I

j

I

lC c1e Ilez-emoro de t96~
HerlbWdo Vieira - UU.N.
;Q) Proje·to de Emenda a \,,0115Membros \161 - purUdos
Lopes da ,?o.sta - UOtoO
\. . o 3 '62
Jefferson de Agu:nf 12a de abril
J020 ,AgnplllO 123 de abnl de lY63}·
tlttilçao n· I
- ate 15 ~e dezembro de 19t:i3 l)f!Jo de l..963J - PSlJ.
' - ~~~
(AU1'OBl'l,.\ O TlllBUNAL SUPf!Req 1.139-53, apr. em 10 de o.e1.em·
Menezes PImentel _ PSD.'
c ~ur.c'J Rez~nde 123 áe ab;ü de
R10ft El.E-J'l'ORAL A flX.'\R UAbro de 196is'
1'~illnkl Muller _ PSD
t .. 6~! - UDN.,
TA PAHA A RE~\Ll'ZAÇÃO DO
Completada em 29 de outubro de
GUIa0 Mondlll \29 de outu\)rc de
SIlVestre Pencles t23 de abril de
PLEBISCITO
PR[\7ISTO
.NA
1952 e '2'1 de ab-nl de 1962.
1962) _ PSD.
196~1 -. PTB,
EDltNDA eONS'l'ITUCIONAL N~
Membros t16i _ Partidos
Ruy CarneIro <23 de abril de 19(j2
NogueIra da Gama - PTB.
" _ ATO A{HC10,,"ALl.
Menezes Plmentel _ PSU.
- f'SO.
B8.rro.s carvalho _. PTB.
.
"...
"'ri! de
Oamel Kneger (Relator) _ OUN.
All)ys~o de Carvalho - PL.
Eleita em 10 C1e julho de 1962.
W llsOIl G onça 1vcs I~.,
ae ao .. ~
Eunco Rezende Q;l de aDro de . MIguel CO,:,to. _ ~SP.
Prorogü~aQ.
1963, - presidente - PSD,
119631' _ UDN,
Cattete Pmherro <23 de abrl1 de
LOoão da SU\'elra - PSD.
1963
PTN
-ate 15 de dezembro de 1963 Pt'lo
Ruy CarneIrO ,23 de abn.1 de HJIl3J
Milt-on Campos .- UDN.
,.,
I Requenment-o 181· 6z aprovado t"ID l:t
~ Gmdo
PSD
RHue~i~~~eJ~~eLt~UD~.DN.'!...
,
d.e dezem oru tle }962.
MDuum (., de outu'Jro de
ae
!
O)
Projeto
de
Emenda'
a COI1S~
ate 1::> de dezembro d-.. 1964 Dr.D
19li41 _ PSlJ
Amaury Silva. 23 de abru
ReQ4enmeOl-C 1 146 aprovada em JO
tituiçâo ,,9 1;62
EUflCO aezende
123 de atm! Oe 19631 _ P'l'B.
de 1CZemoT(' Oe lf/63
.1963 I _ VD:\
! Barros Carva.lho - P'rB.
,OB({iUA'j'OUIEDAllE UE CONCUR .. ! Completada em n do! ab... U 0&
D:?tnH~J Kneger - UDN.
I'
A~gem:ro de FIgueiredo - n's,
SO
PARi'
I1WliS')'\DURA
EM
1963.
Milt.un camp3s
tVlCe-Pn:sl-ol'.u\'e)
Bezerra Kekl l23 de abril de 1963
C.'\KliO lNIU1AL OE (JA1UUURA
Membro;-- - Partidos
'_ Uu"
- PTB.
.
E PItUlBlÇAO DE NOOlMÇÓES
liB, lOald<- Vle!'ffl. _. UDN.
AIO}"6io de Can'alho - PL.
Jeffersoo ae Agmar - PS.
ISTEl~l?'AS) ,
L'?PE"!> da Cos·. _ UlJN,
Linc de Maws - PN.
W-lI,suo Gonçalves 123 d.e a::mj da
ELeita em 10 de maio de 1962.
Sllvest.re- Pendes " ...... ) _ t' J..s
19631 - psu,
Pr-urrogHda:
Vlvald:o LIma - ?TB.
I
Ruy CarneIro - PSD
- ate lá de dezemb~o de 19'62. r..elO
t mau!'3' Slha 124 de abrO de !.963} M) Projeto de Emenda a \,;ons~
Lobáo da tlllve1ra - PSO.
Req
18b~6<! aprovtl.da em l~ CLE df~ PTB
Menetlf'.5 Pimentel ?SD.
9 10/61
tituição
n
zerubro de 1962,
Vaga do Seno.ú01' Pinto FerreLrA
,Leite Ker,o '23 de abril de l!lf:'ll
ns de abn1 -de 19'1.;;3) - Rettt:OI . IAPUCAÇAO IHS CO'!'!\S DE IM- - aLe 15 d.e dezembro de 1063 pelo PSD
P'lB
Milton Campo:; - lflJN'.
PO~TOS. UEhT'.:\'ADi\S tlOS MU- Req 1.lH-6J. apl'oV&do em lu d~ áe~
. Aloys;o de carvalho "":" PL,
NlClPIOSI.
Hel'lbaJdo Vlew3 - UDN.
zembro de 1953.
LIno de M.atos - PTN,
Eleita em 28 ele dezembro de 196"1.
J.Oão AgnpltH.1 !n de abnl de ,963):
COmplet&da em 23 de abrU de 19S3.
_ ODN.
Protogada;
Mem 'oros - paruau,s
EUriCO Rezende t23 de aor~} de
- ate 15 de dezembro de 1!i53 ~)o
) ) Projeto de Emenda à COt1SJeltersoIl àe AgU121' - PôP.
1963) - UUN
Req
783-63
aprovado
em
12
l1e
ae~
Wil60n GOnçalves ~23 de 4.orl.l de
Daniel Knege-r - f!DN,
tituição nÇ 8/61
zembro de 1962.
1(63) - PSD.
Silvestre Péncle.~ 123 de abr:t d«
{SOBRE t:XOi'iERA\.'i\O. POR PROl<.uy VarnelfO - flS.
19631 - PTB
- até UJde dezembro de 1964 -pP.Jo
POS'I A UO SENADO, D~ \,.:l:iEt" t; Reg. 1.142~63 aproV8tio em 10 de 011 ..
Menezes PLmentel - PSD.
NogUeira da Gama _ PTB.
OE \.\llS:SAo DIPLOLU.'\'1"JL'.-l OE tubro de 1963.
&1Hoon Campos - UDN.
Barros CarvalhO - PTB.
(Jt\HJ~'fER PI::Rl.\1ANENTE).
Henbaldo Vielra - UUN.
Mero de S:'I. - PL.
Completada. em 30 de março de
EuricO
Rezende <2::! ae 1i)!11 de
Aarão SteJDbl'Uch _ a.-rTR
E[elt~ em S. de outubro de 1961..
1962. 29 de outubro de 196.2 e 3 de 1963) - aDN.
Pl'ort'l,)gaoa:
abtil de 1963.
.
_ até 15- de dezemtJro de 1962. !)elo
Meml>1'OB t16} - partldoo
João Agnpino (23' de abril de le6S R) Projeto de Emenda à Cons-Reque~lmento tiOa.I;)1, aprovado em 14
Jefferson de Aguiar _ i?SD,
- VlCe-Presldente - U1JN,
t't .' Q
5 "62
de janel.fo de 1961;
'.
DanJel
Kneger _ UDN.
I UlçaO n·
WUson Gonçalves (23 de "'abril de
- ate 15 cte Janeiro de 1963, pe.lo 1963" _ PSD,
Silvestre Péricles (23 de abril de IDISPOE :SüBHE A ESTnEG~ AOS
Requeflment-o 781·62. aprovado em S2
1963) _ PTB
MUNH':U'Hl:S Uf.: 30% OA ARRE~
Ruy Carnelro _ PSO.
de dezembro de 1962;
.
CAVAÇÃO O()S ES1'AUOS QlIt\SLot)ão aa SIlveira - PSD.
- ate 15 de aezembro de 1964. pelo
Nogueira, da Gama _ P'rB.
DO EX{"ElItm. AS nENUAS MUGUldo Mondin l29 de outubro de
Requenmento 1 140~63 aprovado em
Barro.'i Carvalho - P"fB.
NI(;fPAJ~I').
(962) - PSD.
lO de oezembro de 1963
Alo.fSl0 de CarvaLho - PL,
Completada em 30 de marçO de
Eleita
em 13 de setembro, de iPQ2.
Milton Campos - ODN.
Aurélio
Vianna "13 de aoril de
1962. la-.de. outubro de 195:!, Z::i de
Hertbaldo
Vieira. - UDN.
1983;
Relator
PSB,
ProrrDg~d.Oa:
~
abri{ de 1963.
.
- ate lá óe dezembro de 1962 pelo
Req'.lel'llnento :W7-61. apr. em li Qe
d.el~mbro Cle 1961:
,

l

I-

I

I

I

Lopes da COSta -

João AgripIno

MemOí06 11S} _ parudos
Mer>e;:es Ptmentel -

PSD
2:, de at):-il de 19';3)

-

UDN.

~23

ODN,

de. abril de 19\131

-

até

l~

de dezembro de 1953 pflo

P) Projeto de Emenda à Cons- ReQuenmentú

[IV

j

141-ô~

apt(.I\~t..Q

em 12 de dezembro de 1962:
Ruy C:arne~n.l
tituição n9 2i62
Eurico 'Rezende (23 de abril de
_. ate ti) de dezembrtl de 196.; oeJo
- pre.,ldente _ eS~.
19631 - UDN,
(I"STnUI NDVA "'18CR(~I1NAÇAO Requenmento t 147-6 3apro'õa.<l.. • tolD
Lnoau da ::::lllvelra - PSD.
Silvestre Péricle.'; '23 de abril de
DE REXDAS E .. FAVOIt DOS 10 de dezembn. de 1963.
Jetter~on de A.guiar 123 de d,tlril doe 1963' _, pTB,
Completóa em 23 de abril de 1~3 ..
l\olU~J(..'tPIO~) .
19U11 - psv
Meml:)r~ Partidos
Guia0 Mondin t29 de outubro de
oNgueua da Gama - PTB.
ElelL-a em 23 de maIo de 1962.
Jefl:er.s<>n ae Agular - PSD.
19621 _ PSD.
Ba.rros Carvalro - PTB.
Prorrogação:
Ruy C-arnero - PSD,
Dame. Kneger _ UDN,
Josaphat Marinho í23 ae al:JrU de
- até 15 de dezembro de 1963 pelo
Labio da Slvera - pSD.
Eunco
Re2ende (23 de abril de 19631 _ S. leg.
Requenmento '186·62, aprovado em .1.2
Wilson Gonçah"es \23 de abrll da
1963) _ ODN.
A10Ysiõ de Carvalho
!'L,
de dezembro de 19~;
196., PSD
Ltno- de MatOs _ f'TN,
Mllton Campos - UDN.
_ até 15 de dezembro de 1954 "Y'10
Leite Netc ·lS·4 631 - PSD.
Hetibaldo Vieira I VJce· Preslden:;e)
Requerimento 1.145~63 a.provado em
Menezes PImentel - Pres14ezHe.
- UDN.
Milton Campos - UDN.
10 de dezembro de 1963
Lopes da Costa ODN,
Hertbrudo
Vieira - lfON.
\;onsN) Projeto de Emenda à
Completa.da em 23 de aDril de
Vaga do Senador Pinto Fe'"retra
Josnphat Marinho _ 123 4 (3) ....,
q 11 /61
1963.
tituição
n
(23 de abril de 1962 Relator ViCfH?resldente - ODN
Membr03 _ partidos
PTB,
Dante, Kneger - U1.JN.
ICRIAÇãO DE NOVOS
Jefferson de AgUIar - PSD.
Bezerra Neto 123 de .bril de 1953'
Vaga do SenhOt Plnt-o Ferreira
MUNICiPIOS,
Wilson Gonçalt'es 123 de ab:1.1 de
- PTB,
Eurico RezendE> 123.4 53) _ UON
1963) - PSD.
Eleita em 28 de ma'rçO de 19!J'l,
Amaury Silva <23 de .or'j de 196.)
(26 4 63' I"I'B
Prorrogação:
Ruy Carneiro - PSD
- PTB,
No~ue'il'a da Gama P'T'B.
Vivaldo Lima _ P":&B,
LQbão
da
Silveira
PSD,
- ate 15 de dezembro de 19&3 pelo
Barros Cána.ho _ PTB.
Lette NetQ 123 de a.bn.! de 19;.l'3)
AloysIo de Oarva.lllc - PL.
R-eq '19-\-62, aprovado em 12 !te \\8'""
Mem de 85 - PL
••moro de 1952.
' .
PS'D
Lino de Matc/J - PTN,
Miguel C~l,to ~~3.i.63) .• :-- PSP.

r
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Projeta de Emenda à COI\'_j
n~ 6/62

\

:IAfJMENTA PARA QUATRO ONI).o

ltEl~RESENrl'llNTESJ

DE

I

IY) Projeto de Emenda 1\ Cons-'

!'Til

J~""Phat Marlnl,o - Sem Legendl>
AJoysJo de C9.fvalho - PL

DOS ESTADOS E 00 ,IHS1'IUTO(
FEDfiRAL NO SENAlJOJ.

I

I"I'B

.

ti<tuição

"
.C~ 15.12 v3 0810 "equertmer.t<;

nq

2/63

/l!o""" Al'~~", - UDS
DB81gnaua em 31.5 83
Josapbat Ma.rUluo - Rehlwr
Plorrogada at~ 15 1:'. 64 peLo Re .. \ Sem Legenda

'qu~runcntu

,V) Proj.gto de Emenda à Cons ..

EIei·a em 13.9 82
Prorrogada:

Edmundo Lovl -

~~f~1r~~,,~g~~~r~1a} .:rgON! tituição n~ 5/63
fre'l~nu;~.g;;lg::'I~~ - PTS
Milton campos - ODN
(DlSI'(j~ SOnIm O IMPOS'l'O DE
E;<mC<. RezeMe 12a 4 631 - UDN
DanIel Krleger - UDN
I VENDAS li! COi.'WS1(.iNAÇOKS \ . A~.,Ss1o cí~ Carvalno - trDN

títuiçào

'\ MERÓ,

Pé,lcl>S _.

. Março bd6 ~...

. vao. em 10

níl'm:ro 1,154·63.
13 6_

Merul;mJs _

apro.,
\

Partidos

AweHo Vlanna

PTB

36110 Ld'. - PR
_
........ -._"O~'l'l~;~'o~
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!DIREITO ()!l: PROP&fk;O.l.DE)
ES
Jefferson Ge AguIar _ PSD
15 1~ 64 pelo Requcrlnlen\<l
Design?dos em 234.63
Ruy (;arnetro - PSlJ
I PARLAMENTARES DE
! ,148·6:3, aprovado em 16 12 a;j~
\ Pi'ortogJUi8:
~
Lobão da $liveira - PSD
C0m~letad. em 23463.
. -; até 15 12 ~4 pelo Requorimento
Wíi,on a{mOalves _ FEl)
I::-lQUtRlTO
,
MemlJro.s _ Partidos
1.101~63 a.proviH10 em 1rJ.l~ 63,
M.e.nezes P<.meo r.e i - PSD
C1Ut\llAS D.fi: ACORDO COM O
Membros ....... pa.rtió05
Leite Ne.o - PSD
JHfersoíf de Aguhlr _ PSO
Jeuersun de A;ular _ ?SD
A.rnf.lury Si)v~ _ PTB •
AR'!' 53 nA CON,ST1'l'UIÇAO E
R:.lY Ca.l'nt\ho ..... PSO
Ruy O/;\meiro __ Pres1(lente
E'SD
Bezerra NetQ _ PTB
O Aln, 149, ALtNEA A. no E:t<:}.JÜo!lo da S:Jvelra - Re~iltor
LOb,1.o ela Silveira - PSD
.. ,
Vaga do Senador flumbel'w
Gl.lIENTO INTERNO,
P::-:.~
Wilson (JiJnç.r1J"ves -- PSb
Neder - PTB
1~) Pata aputar a aquisição,
Wll.sou GÓt1{}R!VeS
123 4 63,
__
Menezes pimemel - PSO
Argemlro de Figueiredo
PTB
PSD
Elentla.ldo Vleira -- V"ice~Preslden..
Eur;co Rezende _ UDN
peJo Clovêrno federe{l dos
VOO-iJ.:&. npnw8do em 12 12 62.
-

aLe

te -

M.enezes PiltH!r1tel _ PSD
].,Llwn campos -UON
ner:!uaJdo Viena - VD.N
J l.$what. Mannho 12~ 4 5S)

VB.f{3

tJD~

feira _

1.i.lmel Krleger - UDN
E-:lflCO Rtzen'le - .2C 4 63) - VI~
ce-Pi"e<;H1entfl - UDN
•. Vaga do SeI1J.dDr ?wt.o ~.!\.o-'errdm
(!!3 4 63\ _ Presiopnte _ ~. 'B

NU:;1JE.'ira df< Gama B.·lt':·os carva.bo -

n~

7/62

12) .Projeto de Emenda à COt"lS--UDN

!

aço

UNEl.. E~anrt.!UADE)
Designada em 2: 10.63

Aloy:'10 de Carvalho -

"?rorrogMlo

para

a

eia

gica Nacional.

tituição I;'q 6/63

{

Milton C3mpos - Relator _ UDN
João AgripInO _ tiDN
Josapnat Marinbo - Sem f~genda
Pl..

_'_o-

PR

T) Projeto de Emenda à Cons-

tituigâo

Josaphat MaJ'lnho -

Sid~rúr ..

Criada. pela ResOlução num.ero 1l~
de 19l.13

ns5il"Ulda pelo Senoor NelSDn

e mais 28 senhores Semlo.-

Ma~(l!an

25 12 64 Delo Re~ dores 'apl'e."enllldA. em 30 de :n'"lj{ de
Iq~ler~meni(j !1!í.m~ro 1. J5il.63, aprmra. .. 19{)3'
Dcstgllada em :U de m:l10 de BUl3
\"1) Projeto de Emenda à Cons· :do em !O n 63
- Prata - 12(} dias. até 28 de s!!···
'o 3 '63
MembrO!! - PartIdos
t Itwçao n· I
tembt·o de- 1963.
JefferSo.D de Aguiar _ P$P
'DISPOE sóBIIE A ADMI~"STIt."Ruy CarneIro - ?Sl)
ProITDgB da.:
ÇAO no OIS'fnf'CO fEDERAL E
Wilson Ooncs)\les - PSO
- Por mais 120 dias. em virtude

E'TB.

Mem de Sé. - ?l
JÚlIo Le,te 12'.1 4 6'<' -

PT1:~·

acêrvos de

AlOysio de Csrv3!ho _ PL
Se roL.ejienda

do Se.nador P1n:O Fer..

SHvesbre perlc[es P'TB
Anur V"lrgH'D - PTN
EurICO Rezende '23 4: 63) _

PTB

concesglonárias
de se·yviços públicos ~e a
importaçâo de Chapas de

MHt-on Campos lfDN
Daniel Krie;:;er _ UDN

PSD
Amaury snva -"" PTB
Bezerra N~to - PTS

1

tHAT~RL\
{}A
VOAIPt1.'ltNCtA
(nI':\ nUA A Kl,n'!\fIM
CO~S1TJ'TJ .. \
('lUV I\TI\' A DO SENADOJ.
J.'?
CIONAL NU 4.. 4ll E IN~'fTfl!.{; o
SISl'EM.,\
Pt\.Rl.A.\1I!:N'f!\H:
!J,E
DcsIgnada em 'A ti 63
G{H'Í~EtNO g O A(tI 61 (Jf\ ( ONS·
prorro<"<l')da a:e 15 12 64 pelo RIFI
TIT(llÇ \0 "'EUERAl., UE 18 Vk querl1l1en'rO t 152~6a,. aprovad\l em 10
SETE31BRO OE W46J.
de dêzNnb.r~ de 1963
E;elt,a em õ 12 62
Membros _ pã,rtldoS

a.té

Jose Felict!1nc - l?5lJ
Waureao Gurge: - PSD
Af'lIemlro· de FH;uelredà _

da

aprOvaçãO do Requerimento nO·

mere: 651J-S3 da Se·.nhot Senaóor Joã.O
A.gripino, u?< se.ssão l'Ie la de se-em"

P"J1l

Bezerra Neco _ PTB
Sl;ve.stre Pel'"lcles _ p't'a
Edm:Jiltlo &e'vt _ PTB
EUl'l~o Rezende _ UDN
M:!ton Climpos - CON
AlOVSio de DnNlIlho - UON

oro de 1963 121 horas\,
- pm OJ(ih um a.no em v{!'t'ldl' 00.
aprmra~1\o do R~qll('rirrJt.'nto DCT,!JE>t')
1 173·6:). dQ seonhoi Senador Leite
Neta, na :!e.~:;ão {le 12 de dezetnbfO
<lo 1963
Jefferson àe A..íw~ar PSP
Afonso Aflno$. _ OUN
Prorrog3da:
e,.·1embrOB _ .Pdrr,idcu;
_
a.té 1:; 12 63 pei<! RE'{J-uerirlH'oto
RUy Carnel.ro ....: PSÓ ..
JOS"ªPhJtt, Marinha .-.: Sem l"egE:nd.a!
Lobão da Silveira - PSD
linal Olubétti _, PSP
"1SI~62, ã(Jrovad-o em 12!~ 62;
Jeftefson de Aguiar - E'SD
Wllsun dvnc.!ull~ - PSD
Jo§é Leite .... Pfi
_ até 15 19 64 vet(,J R~q\.lltnrnento
Ulte Ner-{) ,prcs1dtmte"1 - PSD
Menezes Plmehte1 - ?SD
_
1 HlH13 ltprova~FI em H) 1:.1 63.
NelJ;On Ma.eulan - PTB
Lei!.e NetO" - P€1p..
Z
1
P
.
E
d
à
Co:nrilet.a.da e!J1 ::!3 4 63.
Jj)ão I\.~rtpino ,Re!J:lwt\ - UJ}ti
Amaury Silva _ P'flI
rOleto de
men a
I'
JOS3:0hl'lt
M3.ttnhó -. S('m Legcndt.
~!embrós ~ p.,tl_
Bezerra .Neto _ .P'l'!l,
,Colistituícíio n q 1/63
'f""r<"on
d"
A
....
;l.a.r
__
PSL)
.,.
Vaga
·do
S.enll..1or
Pinto
I"efl'eirt}
I
..
~
,
i
J. " •
"o'
_
,~
rl'RAN~FEI<.'NCI.~
PARA A ilE- 1
R'l)' Carn.etro - {-'50
'"".......
~.
t·
•.
..... ArlVA "'li
P'dro L.uaomo _ !'SI)
'"
vali' d<l Senado' E~uardõ 01>ISllI VA DI' m"ITAR U~ , , \ " , . ) Para a(lurar fa.tos apontaWils~m Gonç?)l;{>s .;,!J 4 63J ~ ta.I.ãc 'V1ee-?resldeote. - P1'B
(lUf: SE V,.o\NDlIJ:\tAR A VAROU
dos da tribuna do Senado
r-'SU
. ... , vag't\ do Sen~dor Edua.rdo M"
EJ~E'nVO) ,
e outr09. re1aclanados com
H~nedlto vaUadares psr
smar _ P'T8
Designada
~m 1 19 {i3
Mene~lSÍ' Plm~nt·eJ _ psu
EU!'ico Re'u·nde Prp 1::1te. _. Prorrug.a:ds ate lã.h 6t ~10 Ro~.
irregularidades graves "
MHI"OU ca.mtNs - nUN.
Milton Camp'..IS - (J1)N"
querlmento número 1 156-63, aPl'l>YS-:
corrupção no Oepar1amertf!erljll,QQ V.eu'a _ lJUN
D9.::iJêl Ki'l~~ét ~ IJON
~~
do em 10 12 63
!
"E'...rn~o R'!'l.etHl~ \'!.3 ~ 631
rrDN
AloysiO de Carvalho ..-;; ?L
MemOfos .... Paj'tHtós
to de Corre,09 " Telégrafos
H.ÜHe! {ü,e"er _ IlUN
JQ.S.3prta' MarinhO _c ReLator
Jefferson dé AguüH' - psr
JJli., Âg-ripll1.Q 2:~ J, 631 _ U.ÚN Sem i ...e!;f'nàá
.
Ett.ty Cn..rneno _ PSO
arfado pelo ResoluçãQ nilmero 32
Am"ury S11"\'3 ·2:1 'I 63' - p'ri!. )
Wüson Gl)nca>v~l; - PSO
de 196"3. assmadR 'Oelo senl10r .1ef·
NU~'Jelr" dH Gartla. _. P"l"B
l. X) Projéto de Êmenda à COflS·
José i<'f!-llc.aIlO ~ PSD
renon de Azular E" mats 33 Se-nnore.,
Bl:lrrH~ C?lr?31ho _ f?1 ~.
\
6
Walfrt'Õo Gllrae) - f'SD
,:'".-. Se-nadore!l ,aprcl;en'ad9 na. ~es;;â() dn
F

I'

I

'COSCF.1H~ l.i\1UNfUADES· AOS

P2P

...:..--

U) Projeto Ue Em~l)da
Ô

1 63

t\rg~m\r(\ de rtg.u.eltêd-o,""; 'PTB

tituíção nO 4/ 3

.Mf'm d", 83 _ Pi

~ RdJ., OlUbertl -

B~;r,l',.re N~'o _. ~
strv~:;tl'e ?~rtcJe.s PTa
Edmundo Lev1 -?Ta··

I .\'ERBltVfJRES'

à: Cons-;j

Desi1Znada em 205'63

htUlção n·
Prorrugso-Iil ,ate lÓ tr"36~3.\)e~Oprova:
vi: :\HltuhitvS \i :\\E~'· q1.iC1'1rbémtd 11~t11.ero 1 ., •
}.O}tI... S t.; 1'1' "HAtI:'" .1":;\1 'tN 'do etll ·JO l~ tia.
up~1 RI,\S INsAl (I",J"!.;~).
\
M!!moros partidos

Jeftersón de Aguiar --- PSD

I

em .U 4 ü3
1
P1""lrro~a(iil ii"!e ]5 i2 64 pe:c a~...
(j';~.' mPIHo t lih) 6~ llprt.lVilJo eui 10\\,
de (hu.ernUi(j de 1963
Men'ttJrOS - partH.'I.·./S,
,
'ps· A
J~ttêr,tl{"' ·If!
!\;;~lar"""u
R'Jv c~'n-el{O _ ~BU
L'J,1;}i,.l (til SilVelra
t"SD.
Wl~."oOn Gonçalves _ tteu:l,/or
PSU
~

Ruy Carneiro _ PSD
Lo5ão tia ~theirR - psu.
wtJwo Gonçalves - PSD
M{ et\e'l.e$ ?imeopt!l PSI)

,elt,f Netó eD
·trtn~llt'v Silva _ PTB
U~",:err.
"-feto
_ P'fB
.\...
\ ,. VlHta. do Senador elnt~ Ferreira

30 de outunro de 1953\,
PTazo - at~ o fmi da sesdo leg1';;K
!attva de 1963

Prorl'o9"a.cão por

dias 'aM 15 de

9í)

tnart::o de 1954\ em V"t.rtude do ReMilron Campos "7 UON
'1\lerlment.r 'Híme-!'o 1 í63·6~ rio 8eAI0vs 1o d!" cnrvll.nc - I:'u
nhor
SE'nnt;l{H
W'1.<õon. Gonca:v~
Afnnso Arm9~. - uor:
. àt>~ovM() na ~e~~ão de 10 de dezem.Josanha t MarlnhQ. - 5em Legenda j br1 dp HH~:~ 12~ 301.
Eurioo Retehde -

R,e

(1'UAU:\UH)

D"".5q,nad~

.

.

J1'lJio O!lte -

UDN

?R

_._-.

.
Eme'lda.

2 .. ~ Projeto de
Constituição oI? 9/63
(AU'J'osol\nA

nOs

l\1\J~létPI0S!

I

Oes:!!nàGâo

1963

~tn

{)

de dez.prnoro de

'Membro.<; {11 ~

- PMtlôo~~
Jeffé-f'!on de A~!I!GI' - ~SO
LeJt.E' Net,o - PSD

Ar;·.!;lO pont.Rna .- ~$P
W:J.~Oh âon~àlv",s _ E"reW!ente -

em 22, 10 ~3
PSD
Ff{)M'ogé:da !!'te t5 1~ 64 o-eJO R.e'"
A.rf.U)'" Vi.rltiHo _ POro
,.,. PTB
queriment.o ntjme-r<:t 1.157~63, aplU'(;\Be.zí'rro NJltó 8 tt ~3 - \lice,PreSU"Q'est.fi> ?f'rlcle.'i - PTB
CIo eln 10 12 63
;~l1énte ~ \:YT"B
Adalbert.o Senà - P'I"'S
M-embfo~ -- Partldn.~
MeJ\(! R!"9e-r-I .:. P"rB
M?l1et'e-s p:mef1u~( _ ~§.P
EurIco "Rezende (2'3 4 63) ..., UUN
JMf~rson de ~g:~la·r .- -pS'J)
Jc\~ ~Ç!dpf'l"lD __ lTUN
lJe~t.t' Neto _ PSD
Ml1totl Camp"s .... õDN
R.Utl. carnelro (ISO
.D9Tl!p! Krj~l!er _ aDN
A:->l!'t'lfV Sllva _
,?'f"B
João A!!r1p1no - UON
W~tsoil Oonc.àt~ .... PSD
Euric.o R.1'!1.pl'ldt la}!: 4 6g\ _ O"O~
/ 'B"7.ert~ ·Neto _ Vl,:e-f'rf'stdel.1te -\ Atoysfo de carvalho - PL
Jos~ FeHr'Jano - .PSO
Aurêli() Vlannll _ PSB

~"B

• ,
_

lt
Vago do senadOl !'tn'.O 1'<'" •

pt

u '

Josaphat Marlnh.o -

PRI~(O

Sem ~enda

eS"ignads

B~:l:efl'à

Net.o '"":"

?Ta
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