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SESSAO CONJUNTA

Em 8·de abril de 196~, às 21 horas .~ 30 minutos

ORDEM, DO ;DU,
Veto prllS1rtencial (pg.rclal) ao Projeto de Lei ft~ 1!l-* <c. lU, quo

regula a. locação de pl'éd1os' urbanos.
l , '
OlUENTAÇAO l'.utA A VO'tAÇÃO

. Olsposiçllo a. que se retere
.00" 59 do lU'!:. 11, a expressão final: -ou II'
Do nrt. 12 a expressa0 uwt. 11, t 89''', , .
Do ro:l:. 13 aa pltlavra,l; rina.ls: uclecaoupado pelo retilmant.··.
Do inciso In do art. 17, as pa.1avru: "paráf;I'a!o Unloo do",
Do art. 19 IUI pnlavrllll: ~resJdenc1a1s, eomercla1s ou indus-

triais", ,
Do § 19 do nrt. 19 a palavra: "adeQuadamente".
Do Inciso In do art, 26 as palavras: U o requerer".

I

. VETOS PRESIDENCIAIS A SEllE..'l' ODJlSlJ:O DE DEUBEIU,~
NAS ",ESSOf!:S CONJUN'rAS CONVOCADAS '

DIAS 7 K 8 DE ABRn..:'

~ veto <parcial) so Projeto 4e Lei n9 lZ-6~ ((lN), que
regu1& a Iocaçâo de prédios urbanos,

m:AS 20 li :l2 DE ABRIL: ,
- veto <parcial) ao Projeto de Lei n9 26-~ (CN) , que

dispõe sôbre o Estatuto da Terra, o di!. outras proví
dl!ncl.as.· ,

DIA 2.7 DE ASRlL:
- veto (parCial) no Projel{l de Lei n9 2.350-64 na Câ

marn e n9 243-64 no senado, que dispõe sõbre o !m-
põsto do Sêlu, e' di' outras prOVldl!*ill.S; ,

- veto <t{ltall ao Projeto de Lei n9 2,661-.B-61 na Câ
mara e 0 9 192-64 no Senado, que federll.llza o rnstí
tuto .Borges da Costa, ex-Instituto do Racllum de)
Estado de Mmas Gerais;

- veto (parcial) do Projeto de Lei n9 2,357-0-64 na
Cí1mara e n9 257-64 no Senado, que I ínstítuí, no ,Ui
nistéríe da Fazenda o cadastro geral de pessoas ju

. ridicas, cria e Departamento de Arrecadação, e dá
outras providencias; ,

- veto <parcial} ao Projeto de ·Lel n9 (2.360-64 na CA
mara e n9 271-64 no Senado, que dispõe sõbre o Im
posto de Consumo e reorganlza a DIretoria de Ren
das Internas

DIA 28 DE ABRIL: .
- veto <parcial) do Projeto de Lei n9 2.300-C-M'Da

Cãmara e n9 225-64 no Senado, que dispõe sllbr. A
llqUJ.dRçllo, por acõrdo, das desapropriações efetua
das no Nordeste:

- veto <total) ao Projeto de Lei n9 2.570-l"-61 na Câ
mara. e n9 126-63 no senado, que rederalíza o, Ins~
tuto de Música da. Bahia, e dá outras proviMncllll.

- veto <pro:clall ao projeto de Lei n9 2.426-04 na. cs
mara e n9 313-04 no senado" que fixa 05 vencimentos
de membl'Oll do .MInistério Pdbl1co Federal e do ser-·
viço JurídIco da Unlã{l, e dá outrlls providêncIas;

- veto IparctalJ ao Projeto de LeI n9 492-B-63 na Câ
mara e n9 236-64 no Senado que erra Juntas de con
clllAÇão e Julgamento na 4'1- Região dI< J ustiça do.
Trabalho, e da outras providências:

- veto <parcial) ao Projeto de LeI' n9 2.260-E-64 nA.
<,;lImara e nY 200-64 no Senado, que estima li; Rel.:eltlt.
I fixa • Despesa da Unlão para o esercícío finlUl
cetro UI' 1965;

--- veto (parcial) ao Projeto de Lci nl! 2.34lJ-B-(;4 na
llllmara e n9 242-64 no Senado, que disPõe sobre li
eLaboraçl\o e execução de Planos Qundrlenais de
Glhrns para a Implantação do Plano Nacional ue
Viação;

-- veto (parcial) ao Projeto. de Lei ,n9 2,362-8-03 na
Cümo.ra e n9 279-64 no Senado, .. que .díspõe sõbre a
fiY.ação de eoeüctentes de ccrreção monetária para
çs afeltos legais, -,

nu-l!O DE ABRll.:
. -- 7eto <parciallno pl'ojeto, de LeI n9 1A8íl-B-O:r na .

ClI.mara e n9 288-64 no Senado, que dispõe sôbre a
eeestruturação admtnístratíva do Distrito Federal, li
da. outras providências. -

Daa • E li DI: lIWO: . '1'\ . '
• '" , 11:' veto <parcial) ao Projeto de Lei n9 22-64 <CN). que

institui o Conselho Nacional de Transportes, c dá
outras providencias;

nu. i DE UAIO:

~ veto '(parcial) ao Projeto de Lei n9 26-64 <CN1, que
dispõe sôbre vencimentos e salàrlos do pessoal da
Rede Ferrovlãria Federal, e dá outres providências:

- velo (parciall' ao Projeto de Lel n9 468-.B-6'J na Câ
mara e n9 13-64-no Senado, que concede' aos servi- .
dores da Viação Férrea do Rio Grande ·dCl SUl, apo
sentados até 8l de dezembro de 1959, o abono pro
visório de que trata- a Lei n9 3.531, de 19. de janeiro
de 1959, e dá outras providências;

- vsto ttotaí) ao Projet{l de Lei n9 2.569-0-61- na Câ
mara e n9 6-64 no Senado, Que tederallza o Con
servatório Dramático e Musical de São Paulo, e dá
outras providências; .

- veto (total) ao Projeto de Lei n9 333-B-63 na c§:
mara e n9 173-64 no Senado, que ísenta o Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Per
nambuco de impostos e taxas federais ae qUalquer
natureza, que motcam .ou venham a íncídír na com
pra de ações da firma "Empreencllmentos Santa Cruz
S,'A." situada à Rua do Sol n9 143, em Recife, Per-
nambuco; ,

veto (parcial) do 'Projeto de Lei n9 2. 410'-B-64 na
CQmara e n9 815-64 no Senado, que define a compe
tência. julgadora. de recursos fiscaIS. .

. OU 11 DE J<fAIO:

'veto ttotal) ao ~rojeto de Lei n9 2.158-B-G4 na CI1.
mara jl n9 297-64'no Senado, que dispõe sôbre o pra.
zo-de: validade de concursos llybHcos PaJ.'1l eandidatos "

. llabllltados que estejam exercendo ou hajam assumí-,
do man(lato legislativo ou executivo; ~
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CHapa DA A~Ç.lO aa A.DAÇÃO

FLORIANO GUIMARÃES

_ veto (parcia\) ao Projeto de Lei 11' 1.llIl'T-C-1IO ...
'Cdmarllo e nV 153-64 no Senado, que dlspôe sObre o
custeio, pela trníao, no exercício de 1960, dos servi
ços públleos transferidos para o Estado cda Guana
bara pela LeI nv 3.752, de 14 de aurtl de 11160j

- veto cparcía.) ao Projeto de Lei n9 1126-56 na ca
mara e 59 139-62 no Senado, que regula a protlssflo
de Corretor de Seguros,

IlIAI:iI lI, 18 J: 18 011: MAlO:

- veto (parcial) ao Projeto de Le! n9 19-64 (cN), que
dispõe sôbre o connomínío em edificações e íncorpo
l'a,·iJp$ Imobülàrms,

PIAS 19 E 211 DE MAi<J: .'
- veto Ipuclall ao Projeto de Lei n9 1I.S22-M na CA

mura e 0 9, 22~-64 no senado, que disclpUna a deu
proporlaçlio para as obrss de combate l\s ~ec!lll do
.Nordeste.

DIAS 25 E 26 DE MAlU:
- veto (parcial! ao Projeto de Lei n9 2.223-B-64 na

Câmara e n~ 1S0-64 no Senado; que altera a leglB~

laçao relativa ao impõsto único sôbre lubrificantes
e comoustívets JJquldos e gasosos, e de. outras provi
denelas, -

EXPE.DIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA N'ACIONA~

OINUTOR • GaRAL

ALE?f!-RTO DI! BRITO PEREIRA

cHa..... DO SGAVtÇO Da PUDLIC"Çl!tIi:S

MUF<ILO FERREIRA ALVES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO'

-'mpI6!50 .o" afIei".. do Deperlámeoto de 100frlflU' N.clon.1

BRASiLlA

ASS'INATURAS

REPARTIÇõES E PARTICULARES FUNCIONÁRIOS.
-,

DIAS 1~, 2, 3, 8. 9 E 10 DE JUNHO:
- v.to rpareían ao Projeto de 'Let n9 2.348-64 na CA.

mara e n9 247-64 no Senado, que aprova o Plano Na-
,clonal de Vlaçko, .

Capital e Interior

Semestre ••••• ~ • •• •• Cr$ 5D,

Ano CrS, 96
-Exterior

Capital e Interior

Semestre tJr$ 39 i

Ano Cr$ - 'lti,'

Exterior

Ano Cr$ 136,00 Ano 'CrS lOS

_ E%cetuadas as 'para o e:::terior,- que serão sempre anualtWa
assinaturas pouer-se-ão tomar, em qualquer época, por seis Ill~

ou um ano.
_ A fim de possibilitar a ,remessa d. vaiores acompanhados de

esolar.olmentos quanto i sua aplicação, solicitamos dêem preferência
à rem.ssa por meio ,de 'cheque 0,11 vai. postal" emitidos, a favor dG
TlI(soureiro do Departamento de Imprensa NactGna1. ' .

- Os suplemento. 'S edições dos órgãos ofiolals serlo tórnecid,?s
aos assinantes somente mediante solicitação.

PARECER N9 4, DE 196~

(C:N)
Sôbre O Projeto de'Emenda
Constitucional nll 2, de 1965

(C, N.)

I _ RELATóRIO E PARECER
DO RELATOj:t

TtcJator: DZPlltado Flôres Soares
F.ELAT6Rlo

Acompanhada de Mensagem do Ex
eslentlsslmo Senhor Presidente da
Republlca deu entrada no congresso
Nacional a Emenda Constitucional sob
exame redlgldu nós seguintes têrmos:

"As M~sas da Camara dos
Deputados e do Senado Federal.
nos têrmos no art. 217, § 4Q, da
COllstitlliçnQ FedNill, prom.ulgam
11 seguinte 8menda ccnstttuctc
nní:

Art, 1° Os gO'U\'ll~ "ureh e VI"Ç'
governn:lw'P5 nos Ustndos em q~e
os 'lPl'lorJos de ,OVél':IO nos têr
",o,,' das COl1stltwlçõrs Estndunls
vigentes em 31 :ie rnn, (,.0 de 1064
venham :, ',prmlmu até 3J de ju·
riclro ile 1966, ie: :\(: EI~ltos e.n ~
de outubro de 1965 (art. 134).

Parágrafo únlc<1. Nos demais
Estados, a eleição pl.ra governa·
dores e vice-governadores fu-se-!
$lmultâneamente com a de Pre
sidente da República.

Art. 29 Os mandatos de todQS o~
r:ovcrnãdores e Vlc~-I!ove.rnadores
éleltos nas da tus fixadas no ar
ttgo anterior e sell parágrafo ter~
mlnul'lio Lm 31 de janeiro de

J970. "3'1
Art. 3? Na mesma data. ...e

de janeiro de 1970 termlnarllo os
mandatos elos Deputados /I.lS As
sembléias Legislativas que (orem
eleitos em 1966, .
. Art. 4? Observar-se-lI, para a
~lelção de govemudores e vice
governadores, de prefeitos e' vl
cc-prefcltos municipais, no que
couber, o disposto no art. 8l e 3eus
parúgrafos. segundo a redação da
li:menda Constitucional n9 li, de
22 de julho de 1964.

Art. 5~ As elelçõ~s municipaIS
em cada Estado reallzar-se-tl.o em
dflta fixada pela respeatlva As
semblb:a . Leglslat!va, nlio poden
do coincidir com a das elelçóes
estaduais e federais,"

EsllJ. dito que a emenda Inspira-se
na de nq 9 de junho de 1964 e, de
certo modo, visa complementá-Ia. As-

sim, cuida de ampliar o campo de
apncaçáo da eoíncidêncía estendendo
~ as elcíções estaduais.

Por outro lado presc-eve que as elei
ções municipais não poderão coinci
dir com as estaduais e federais (ar
tigo 59)

Aíém dlsso, objetiva estender o
prlnelp:o da maioria absoluta, já con
subsraucrudo na citada de n9 9, .s
elel<;õ2Il de R'overnadores de Estado e
ce prefeitos municipais cart, 49) .

Destaca o oovemo da República os
seus altos propósitos que âo , os de
IlperIeJço'lmento do regime democrá
tico,

PARECEli
1. Fundamentai. acreditamos. é

qüe sé assegure a realização êste "no
de eíetcões populares p diretas nos
onze Estados em que expiram os man
datos dos respectivos governadores,
, Fundamental. sim para lodos os de.
mocratas que como ensinou o I'resl
dente AbraMo Ltncoln tem uma pa
ctents confiança na, lustíça final do'
povo,

"Por que não uma paciente
confiança no justiça final do 10
vo? ,Há Qualquer esperança me
Ihor, ou comparável no mundo,
do que a confiança na justiça do
palio?"

Realmente, o quc é fundamcntal é
que se reallzem eleições diretas,

através do sufrágio popular e univer-
sal. •

O que é fundamental â 'lue se pro
ces.~em eleJçOes Uvres e limpas.

Somente assim, estaremos reallzan.
áo li democracia como está expresso
na Magna Cuta.

"Todo poder emana do povo e
·em scu nome é exercido".

Para nós a importância d@stes dOJ
cumentos do Govêrno da República
provem do seu respeito a um dos di
reitos inalienáveis do cidadão. Direi.
lo do hOlnem que provém, não da ge
nerosidade do Estado, mas sim das
mãos de' Deus, como proclamava LIn
coln,

Vem n PI'opósltó recordar a Decls.
raçflo Universal dos Direitos do Ho
Mem. promulgado, em 10 de dezem
bro de 1948, pela Assembléia das Na.
ções Unidas, art. 28, Inciso rrl, nas
seguln tes expressões:

"A vontade do povo será a base
da> autoridade do govêrno: Essa
vontade será expressa em elei
ções periódicas e legitimas, pelo
sufrágio universal, por voto 18
creto ou processo equivalente que
assegure a liberdade do voto,"

l!: de se recordar alnd'1 Ruy, mes
tre dos mestres. quando ponttficava

que o direito do voto é Irrenunciável
e ínaííenável e que deve oC,1 (l"!cn
dldo tanto quant« a própria vltia ou
a. própria casa. .

Para nOs a Mensallc:n e a Emenúa
censütucíone, urlvlllÍlria de ~ Ey.~

o senhor Prr')i'tente' ela Repúbltca
eorresponde 'fIelmente aos anseíos po
pulares, O povo em ver'lAde. reivin
dicava ti exerc.cn do seu dlrelt{l ína
ltt:nlivel e írrenuneíáver de ~eger u~

governadores (lm EstaJu3 ru.'cl' mun
datos estão Dor lindar A Mensa;:e.n
e a Emenda p"I~' simonlz:,ndo per
feitamente com"o sentimento popular,
defende e rcvígú,,'d 11 .dYino~r!lCln en-
tr. nós. "

o Govllrno ~".'llrtnoU. "re,ro. II pa·
lavra empennnda pelo EmInente Se
nhor Minlstrn elu JustJça nerante a
Câmara dos Drputados: n('& Idos do
mês findo:

"O Govi!nJo quer elelçCles, e as
quer iltnpas li utêntlcss, democrá-
ticas: '.,

Cons'dera mesmo que elas são
a base do (glme e por Isso de
seja llrom(.v!'-las com ampla, ga
rantias 'de expontanelilade e Jj-
berdade', ,par'!, o ')le1tor" '

Em verdade, em verdade diremos
que as elelçõcs limpas e autênttcas
constituem n b~r.e do reg:me 11 por
Isso Inslstlmws Em dJ2er 11 retletlr que
o ponto altr doa documelitos' 'gaver
nlUllentais que llnÃ!rnJnfls ~ a garl1n
tia. de eJelçóe.s no ano em ,I urso sem
InlFrT1Jpção lia f(,rmn alguma do pro-
oesso democ 'l\ .Ico" , '

A segu!r, ptor certo; -vilá paTa o
C~ngresso a Reforma Flel/ora/. ~ o
q'lle n06 assegu'" o ll:lccfleIJt1s.lIno Se
nhpr Presliente d~ RepnbllmJ em sua
Metlllllgem cle·1Q de mflJçC' quando de.
clara:

"O empenho em llrlar condições
para um ( dcm(,t1 acla. tepreson
tatlva amt'ntlca, 'I'clamllndo-se
para Isso, um processo eleitoral
eseolm!\do dos VÍCfC1S que até aqUl
o vêm comprome~endo".

..Por Isso. um dos primeiros
cuidados do Govêmo Revoluclo
nãrío foi colocar em pauta aRe
fornla Eleitoral"

2, Ao assegurar as eleições esta
duais no ano andante preocupou-se
o Govérno da .Repúbllca com o prin
cipio da maioria. a!lsoluta, já consa
grado pelo Congresso Nacional no
corpo da Emenda 1'19 9-64 e, tam
bém, com a coincidtncla. dos manda_
tos, para a qual per!llhou a sugestão i
npres~ntadn pelo Egrégio Tribunal
Superior Eleitoral,

Estas, aliás, as duas teses da Emen
da que podem suscitar maiores deba
t'Cs ou, quIçá, constitutr ~!,,,t!" __
lêmícos jll que admItem ~':,:;;.::-- _
lIticas.

3. O prlncfplo da maiOria absoluta.
é sabido que já foi vitorioso no Con
gresso' Nacional quando da votação
da Emenda n9 9, para a Presidência
da Repúbllca. Isto pOsto par.ece a
nOs lógico, justo e certo que, nos mell
mos têrmos, seja' adotado para. os
pleitos estaduais e muniCipais, Se o
princfplo foi considerado bom para a
eleição do Presidente da. República
por que ni\o aplJcâ~10 para as eleições
de ,governadores e de prefeItos?

Fazendo vitoriosa. a. maioria abso
luta êste Congresso nada mais fêz do
que retomar a tradição republIcana
da Consmulçiío de 1891 interrompi
da, é exato, na Carta de 1934.

SublInhamos que a modalidade ado
tada pelo Congresso não fere o prln
olplo democrático do voto popular di
reto já. que por ela s\' nenhum can
didato obtiVer maioria abl'olutll com
prLlrá ao Congresso confh'tll!lJ ou não
o mais votado. Na primeira h1pót...,
será respeitada a von~!\de popular.
Na segunda hipótese :l l"arlamento
devolverá ao povo a' autoridade de
decidir entre os dois DIa 13 votados
através de nova eleiçilo dlIeta.

Somos, 1l(,ls, pela extensâo do prin
cipio da maioria. absoluta para as
eleições estad<1als e muni(,'nals nos'
precisos têrmos da Em~J1dlL 09 9-M.



t'A-rl ~.a 05 nlunc1atos de todos
os governadores e vice-governa
dores elêitos nas datas fixadas
no- ortigo Rutedor e sen parágm
to termfnarão em 15 de marco de
j971. '

c.Al't. 7Q OS ato.3 de admiszão
de pes~oal, a qualquer tiht1ü j lnc-s...
mo em caratcl' prCDJ.rio ou me
diante contrato, pufa o servico

,público centm1Í~udo' ou o,lIt,l.i·-
quieo,' pr:Ltlcados no período com~
IJreendldo entre os nov<':nta dia:!
2uteriol'eB à data das eleicões fe
dera.is, estaduais e muniêipais ü
o término do mcnelalo do Pr"sl
dente da 'República; Governado
de .Estl\do ,e Prcfef\o muniolp",
serao consldcr2.dos lnr;nbsistentes
e nulos de pleno direito, não ge
rn.ndo obriga.qõ·:s de c8pécle ui ...
guma.

Parágrufo únieo Ezcetuam-s~

d3. Pl'Olbicào cJêst,,- al"ti~o O })l"0~

vimento dos C8..l'gos elll con1i.:.'3ão
e dai; fUT;(;ões gT]tifioacIas e a no
meação de candldatos aprovac]on
em cuncurL:O rC81iz"clo p.ntcs do
início do prazo dç ::j\.le trata éste
artigo,"

Em con.;;eqUéncia, considera a Co
lnissâo pre}udirado o t~Xt04' COl'l'e.s
JlP'ylente, in~lllido nos al'tir;os 19, pa
~'ágTafo únicQ~ al;t. 2Q e 5°t do Ul'ojeto,

b) Aprovar os arts. jl' e 4". da Sub
E1nenda. n? 61 cI-= autoria do De-pl1t8.d\1
Jorg>} .-Curi. n:~d16id,a llOS s'2~uintes

térmos:

TI - PARZCER

'A Comissão Mista, criada p.lu'a ex[\
lna e purecer sóbre O Pl'ojeto de
Emenda à constituição n" 2-65, de
inioiativa do SI'. Presidente da «epú
blica, em l'cunHlo no dia 6 de abril
de 1965, es:alldo presentes todos os
seus membros c que s'io: Senador
Walfredo CUl'gel. em Slllntituici\o ao
8 1. , Senador Jose Guiorn':.'\rd e~ Sena
dor Antônio Carlos eln subsi.ituiçúo ao
S:mador HeribaJdo Vi"ira. S~n1dore&

RU;f Carn81l'o, Vicente AÚgUfltO, José
Feliciano, Artl1m Virgillo, Vasconce
103 Torres, Edn~l1ndo L,Bt'y João Agri
pino. Eurico Rezende e {~attete 'Pi
nhch:o e Deputnctos \!elson Caru?iro
Oliveira Brito, üvídio ('(8 A.breu, Os..
waldo Lima Fllho, Chagas RocJrL·llcs.
NOl'on11=1 Filho. Flores ôoares, PUnio
Lemos Ruy S::l.ntos, Alfredo Nn.SSE'l'
e José Rfchar. tL1do conforme ata
subsc['jta pelos que C0111po.reCE'1'(Hn,
depois de amnlalnente disoutido,s p de
bHUeJOS o referido Projeto 1J1'(:>siden ,·

'" . t f' '" '\f~,,'B''''' "'O ..,,,,.",,,,.~,,,,-~,,,, ~.- -''''''iY
- ',>;:; ~.' tr" - ..I'-'t~UIi1 a·· !It'U (;;.'J _, > --.-~,.~~,.,_~ - -!Jt~~,\Y & _ Y\itJ,j~~·S-~~~'J IMKtirVr\H~n:.. '"' ....~6~~O v~· I~f.ff ·t.1:t) 1sn;g 1i3S

~~~~.'!:';:'~~~_~~~~~.....M~.L:t.!.'I__~"'_~~~- - ...........~ _'~~~~~~~:.6!~~.~~~~~3:-~---=__~~-=~~'

r.4, Quanto à,' tese .:l<l. _coinoiàéncia: ~,c"pítulo·cl~.Poder El(€cutivo ou do I .6. Se'á douta Comissão aprovar o ~lal e as am:f!,das que roram aDreSen"'
i aos ouuuiatos, por Jft tão debatlela, 1I,<:,dcl' JttdlClario ou de Declaraçáo Iparecer do ReJate!.' a redação t'nal tadas, ,em número de 17, S~;;Ullcfo comlp~uparen~o~ fi ·dQ\~i.[\.comissão de uma elos.Direitos e das Gar,intias Indivi- I da Emenda Cemstitucionill pazsõ.râ a provam as notas taquigráficail que vão
,t'!issert~çao. aeadêmtca, na. qual, ;~e· d.ualS 011 da Or~~m Econômica. c 80- .i3e~· a seguinte: pubíícadas no "Díúrlo do Congresso
lnam repeüdos os méritos ou demérj- cíal ou da FamJlw. da Educação e ela _ -c ~ -. , p~ n' Nacional", 8oç&o I ü II - adotou
. tos, as vantagens e as desvantagens Cultura ou das FOres;. Aimadas ou ,,"'!J.,ND", CON""'ITU,,,Hh'fàI" por votaçâo a0 f!2guintcs conclusõe5~
do principio, dos Funcíonáríos .PÚblicos, seguindo As .Mesas da Câmara dos DeDU- a) Aprovar os artigos 1° e Dará-

Pleno ele razão o Emmente Sr. Mil- a fulminante trumítaoão do Ato Ini- tados '" do Senado Federal, nos fi3r- grafo único, art. 2° e o art. 59 d·"
ton Campos perguntou à Câ:"mr<t por trtucíonaí. - mos do art. 217; i 40, da Constitui- i;'u]J8menda n~ 1, e 7Q e parágrafo
I;lue não dar mcíor &;:tpl1são 90 prín- Ne-sta ordem de considerações repu- çáo Federal. promulgam a seguinte U111CO da Subemenda nº l-A, ele 2.U-
cJpio já que êle foi vLm.o:'o? tamos tmoertínentes. muito embora Emonda -Con:;Utucionat: torta do Deputado Martins Rodri-
_O problema para nós se restringe reconhecenrlo, muitas vezes, as boas gues, redígídos nos .seguintes termos-

em como realizar a p['et~müda coín- intenções dos -'nobres 3UtOles na Art. 10 Os Governadores e Vice-
cínêncía, IElllencla nO 1 dJ nobre Deputado, Se- Governadores, nos EJt~dos em que os. "Art. lo As síeíçõas para Go-

Manifestamo-nos, desde logo, rron- nhor Murtü,s Rad,'igues, o art. 7" que perío Ios ela govérno, nos têrmos das vemadoi es G l!ice··Gov"rnadores
talmente eontrõrlos i adoção da co- dispõe sôbro a arlrníasão de pessoal oonstttuu-õas EE:tadllaís vigentes' em de E30EGO. arsím como para ej2pll-
incidência geral, isto e. de todos os noventa dias ~ntç.s d':tFi eleíções: na 31 de março de una, venham a ter- tados estaduaís, lar-se-;),o-uirnúl...
mandatos federa!", cstr-dueís e nnm}- 'IEmende< .11" 6, Co.noDre Deputado, eC'-1 minar até 31 de janeiro de 1966. 8e-. tàncamanta em todo o pais, na
eipais, Somos -J,:.·ol:':talmente contra- nhor Jore,e Cucy o art. 59 que se :é- 1<10 p!alos em 11 ele novembro de mesma data em QU2 S3 realiza-
rios não só porque o apnmoramento f31'6 ao mt. 58 da Constib,lit'ão Fo- 1955. (Art. 134). rem as de Preslrlente e Vice-
da democracia se reanza através do deral e conaccuíntemente ao "numero Parágraro único Nos demais Esta- Presidente dJ, RepúbEca, rcssaí-
exercicío do voto continuado, como de deputados; Em:"11da n° 12, do rio- d03 a eleíção pará Goveull,dOl'cs e VEda a cUBpo~íº'ío transrtôría es-
também porque é salutar ao reglme bre Senado, digo, DEputado Wllson Vlce-Go~'ern,:ãora,3 lur-f,f--tt SlUlUIU- -tub"lEcida no art. 2° desta emen-
o encontro do J;l0y.ocom os seus lide- carmen quando pretende aumentar n~m,lel'te com fL de Presidente da Re· da constitucjonrü lCon.stitul~ão,
res em praga pub1Jca e' a m~11'cha para p:u::t 4 - o nume"'o de Senadores; publwa . . art. 131). .
as urnas pelo -menos' de dOIS em dOIS En:.enda !l" 13, do nobre' Deuut"clJ Art. 2º Os mimdatos' de tOdü3 os -ParáS'l'afo único (lo, mnnd8.tos
anos e, flnalmente', POfqlW resultará INelEOn Carn('li'O Cic'e pretendê -di8por Cov,l'nae10res e_ .llicn-Govn:nadores (la Govel'n8dol', Vb'-G07eJ.'no.dor
em confusão para o povo escolher ao s61m, os atingidoz p.:bs sancões dn eleitos naB' dstas IE.ldfl3 fo(, artjgo e deputado eüadual 'lerão de qlW-
mesmo' tempo entre centenas e cen- !art. 10- do .Ato 1nsntueionul;'-'Elllen- antel'iOl~ e seu p!il'Et~t~\fo l:nn:'inarào tro anos. l'8i:salvada a di3posif;~iO
tenas de candidatos a todos os pos- ida_no 14, do nobre Plmutado 00utel (efi 31 de janeiro !l, 1~71. . transitória estabelecida no pará.-
t~s. el~tivos federais, estaduais e mu- I'~e' Lndrélde flUi) pretl'ncle revoghr o Ar,- 3° Obse,rvar-Ge-âo para eleiç:w grafo único do artigo ~o
:mclpals. h.em l0 do cu't, 132 da COllstitukão de gOl'fr11:l.dol'es e vlce-governadores, Art, 29 As .eleiçóe3 UR"a preen-

G interêsse do reginlC: o illterêsse ~ed01'a.I P2.1'l1 ac1mihr o voto dos anal-l de pl'BÍi::itos e vice-'~'l"'€:fei1os nllmici... ..,.chirrlênto das VÚZH,S d'J~crrcntE'3
do lJOVO Que com -me se confunde, a fatJetos; - EInénda. n~ 15 do ...lobl'~ p::lis, no que couber>'~O fiEposto no ar-- do termino do n1:)TIllr..to ror: atuais
:mais legitima ezpres5[!f) do voto po- Deputnclo Chagas Roclrig\.les que pre: I tigoS1 e seus parágrafos, segundo a Governadores e Vlce·GmUl1mJo-
pul.a~ est,ão a reclamar a pra.'tíca de tende estende.r a'l5 cabm1, mal'inb.ei- Jrcduçi\o d'1 E~ni'l1ji1 Constituciom'll res dos Estados de Alagoas, Goiás,
elelçoes ae dois em dOta àna2 e, por- ms e soldados das Fôrcns .Armadas e n Q 9, de 22 de Julho ele 1934, Guanabara. Maranhão, Mato
tant('l~,elll dois turnos; das Policias Mmtare~ Clos EslBdos 01 1 Art ..4° As Assembléias Legisla.tivas Gl'OSSO, Mmas Gerais, Pam, Pa-

lÇ! ~1l0, coincid~.nternente, elei(;ões dire~t:;;, P?!i~icús já aCiSegurados' aos Iadaptarão i::? Con3htuiçõ~s ~~tadl'.:,Is raiba, Paraná, Rio Grande do
....ar.>~ ..residente p Vice-Pros'dente da demaI" mI1Jtares. aos pril1ClylOS estabelecIdos neota :!forte e Santa Catarina seráo
J:' e <-~>.f.'p •. a, ..... ..l .lad 0..-., - ••EIUendrt ConstlLuClúna1. '_ realizadas:, pOi" voto universal e
R,P11b .C3; J;,am o. ~enado F~ er,-,;l, O no~?o parec~l'. é; POIS, contrárl') \ bArt. 59 Cabera ainda às, ~\sseni- direto" (Conztituicão <[rt 134), em
para a Cam"ra dos Dzputados, pala '11\3 refeudas <llspoRlcoe~ de elnendus bléias Legisl~tivas di,spol' nas Cons- :> de voutllbro de-1965,
Go'Vern~~ol'es e. ,~ICe-GOVet::adorc;~ ~u_ àS. 1:nellc~0~1?<daõ }:Hn,en1as por jul- titui~õeB EsL;duais, sôbr~ a~ el.eiçõe.s .
d?s E,st~~:os e pala ,1. Assemb"ems Le ga"laS IllljJedu,smeb. , mtllilCipals para tOl:nar obrigatórias
glSlnt,vas, . _ . I Entendemos Q.lle i1 E!l'Jenda nO lo. as seguintes normao- Art. 5" Caberá ainda' as As-

T,2'? t~rn~~ elelçges .1'2'1'a Pre~t:::ü,()s, de autori:~,,-do pobre ce.J;1àdor Vas.con- UJ os nlandato.. s! 'de Prefeito, Vice- senlljl~is.s LegislatIva:; dbnor ms
'\ lCe-Plefe..lWS, Ci!1ll8.1:t de VeIe:tdo- celo~ TOl>t~ .Wl efetrl'mnente um Prefeito e Vereadores serão -de <IDa- Constituições ESt"du~lis, sôb~e as
res e JUIzes de Paz. '. sentlclo moralizador JlUS acredita'l'" tro 'nos' . eleições muniCIpais p'1ra tornar

O CongFeB~o, N~.ciou:ü já .e~tabele-Ido CjueeJ3- aev81'ú lJite'~·cR.; ft Lei Eléi.. b}'" as' eleições de todos os PreIel- obTigl1tórias as seguintes normas:
ce.u . a comc!den:l~ ,;'3->, :2elgoes ~~ t9:'al, e nao a prw,ent"_Em?nda Cons- tos, Vicp-Prefeitos e Vereadores, den- a) os numdatos da Prefeito,
:l?I.eslClente e VlC€.' Prç"ldei1t: d:.E.epu I~i,uc,on'ü, o nos;;o ];la'0cer e contI·(\,· tr.o (\0 mc,smo Estado. l'calizar-se-ão Vice-Pre.f~ilo e Vereador"'~ :lerão
blwa, ~enad(j Federal, Cam::,U't dos t,o à Emencla. süml1l;âneamente em d'u e m-- d de quatro anos;
Peputp_QCS, Governadores e vwe-Go·· _. _ ·lt·- , '. é e~ o b) "s ele"'õns d~ t)d P
lIernadores e na.ra as A--emblé'as Le- Somos pelo. IJ.p!Ovagao do art. -lo e p~nu Imo a"o QO tedumo do man- u H, ~.' v , as os re-
"islatl',-u.

o
de d'ozD Estucto·s Cl'a F"edeI'"- ,seu parágrafo Único da Emenda nú-I dato do Gov~l'natlo!'; . . _ feitos, Vice-Prefeitos e Vereado~

... ~ _ >v· Q 8 d t·· I cl as elc'goe ml' l' res, dentro do lllMlllO Estado, rea"
ção restando pois estender a colnci- mero , e al1 ona do nobre Sr. Se- d _ '.'.•,. s. .mcq:u\s ._ao po- lizar-se-ão simultuneamente, em
a' êl{nl'a "tlanto a'" e1el'co'es n se r~all'- nador João A:;rinino, que altera. o emo, comClcur com as federal!' e 'es-~ '< o -, ~ ç I; l f" I - I tacll1a1s dia e mês do peuúltimo a..'l0 do
zarem no ano em curso nos restem- ex.o O"ICI~ proposto pelo Presidente 7 .. Q - • '". término do mandato do Qove.r~
tes onze. Estados. Atingiremos ao re- ~a R:epttb1Jca quanto ~ realização das I 1 • C?> R,la.tor ,:m, conScJel'Cla <1,ue nado!'."
~ultado almejado da c.oincldâncla des- e.elçoes no correute, ano pal'a fixar I·Ü .dO f:Z l;J0l .cor:esl~onder ~ deS\il,
de Ql.le .se estabeleça ('ue o primeiro a data em 14 ele novembro ao invé1i Ineced.o,l~ nc.?ufumça que r,t;' e~.~? de
mandato dos Governadores eleito~ Jie 3 de outubro. Sua. JTIl(~~lenCla o se~h~: O~"1a~or.

, t d 1965 . d 5 (' \ ,Tose ~ chcmno, DD, Presld~,1te da Co-
liJ._s~e ano

J
e . ~eJa e mnco· Nosso parecer é favorável à elncn- I01issão Espec.ial

llnos. Desuarte em 1970 alcançaremos da Que me parece favorável ,0 i1lte- I ', .•
a perfmtu coincidência dos mandatos t'êssé público n8.0 sõ pelo terilpo 'que \ ,Aos doutos cumpnrá corJ"lglr os
.letivos das esferas' cederal e esta- iangustia a todos mas ]x{ra qUe se te- 'I~rl'Os ~ pre~~c~er as lacu~.as q~e ac~:
dua~ ,. nha oportunidade de disci1til' e 1'ot([r cO ap,es,~nL es~ Relatollo, ,~". ,qll!"3
::!' ·.fS.'lrLIblêias Estad~18.i? terp,o que :;, nova lei eleitol'al cujo projeto o ~evel,\ sç~ dehlcados às Çle.lc-lellClaS
(ljS~. sop~e a oomcid5l1CIl1 que ora Presidente da República com rome- (,O R::"at~l e ~.. e?cassez <do tempo pa
sera,. decldJde, qUD.nto aos mandatos teu-se a remeter ,'-O congresfa N:l.- i ra .<~~rs~I l]:lalcna. de ..•~m[1nha .lln~
;mumcípalS. . oional.' pOl,."ncla para o mtel es,e do pO\o e

Em síntese: somos 06 parec.er que, O nosso paree~r é hmUém fa vo'·1·· do Ieg;me. .
deyam 'loineidir 0'1 mOI dator; federais '1Iel à apl'Ovucão ~ào Hl't "9 cl" Em~~- B.r~sllla. 6 de a~:)l'IJ cte 1%5. - José
est'lduuis, ('C'[ecutivoq e legisla.tivGs e ela na 8 do 'nobre Sr :i",adol' JNi'o ~~llC2a.1lG - PreSIdente. Deputado
que noutro tUl'l1o. ccm o hJterreg.?o Agripino. por ll'(ar os t;;:i:ndatos' á .lOr"" Soares, RelGtOl'.
de d?l.~ !3;nos. procec.em ...se à3 elelçoe~, todo!,) os ..Governadores f' VICe-Ctl)veJ,"
IDUDJClp'US. •~ nadores eleitos no ano e""1l curso parn

5. ,N?O'l'e:~ Senhores.' C01?-~TcSSl,'3tas o té:-nlÍno r~e 31 dp F~JlC';J'O de lD71
apr~r-;~~n.a!'=lr.a, 10 ~n1a;c:>s a El':1enc.a .!\,pl'ovando-3e essa ';11t:1W-a atingire
Const.iLpCJOnUl Ol'lg-m(:,1'lO do Poder luas a coincidência r~e i"nsndatos nas
E~CU1.,l.VO. . e3feras feno ~.is e est;lf;.,\ya1S como 're-

~. ara <:;ua atenta B.ntdis2 ente.ndr=,- comerül:lin~u.

mos de ag~auÉ!.-laB em pqrtinenfcs e -
%ril"lf&rt:t71e~tes. RefeFenb~nlente 0.0 o:<.:t. 30 o rejeita-

O(l)1[o1'u18 o nos.so entfndimento mos todas as enlend:ls a êle upTer;2u
pertInentes são somente as emendas tl:Ule.S já que solnos ele p:1recer tlUE: cle
mocLric9tivnG, aditivas ou stlure;::;>jiva3 ve ser aproveitado o texto Oflel'1L
lt0 texto preposto pelo PildGl Exe- No que re,:,peits -:-',Il~ H1ligüs 4° e
cutivo. .,5° SOl'nos de parecer (lUa a douta Co-

Aci dema!.s emend2s est!'mh~s à ImiSSfW deve daI' pTdel"éDcia· ~.o dIB"
matêi'Ia da En1etldR. Con"lt1tl1c'{)nal d3 posto na Elnel1da 1}9 L- di~ autoria ào
inlc12tiva tio Gnn?rno .1ül\ari1o~~ lUI" nobre Deputado, ar tl'1 c.l. r u lt:; Elúdri
pertinentes. gues, que no no~:lo entmdimento dlE-

Acreclitmnos fora de dúvida que D"l ,põe. com clareza _sQbi'e ;l matêria cHs
membras do Congresso Nacional não 13iphnada
se poderão valer de uma inicic\fivo. Assirn, con.sidera.mas prf>jlld.ícadHi:-l,
do Govêrno, limitada :1 detC'rmin:1dos. por inconveniente...", ou pon]lJe Tláo de
te;{{03 c0113Lit\.1cionais pal'a emenda.. VRm ser preferidas as ~lW aceitamos.
l'enl" tf'àrr a Cartn M:agna Sen~IQ che:. tóda,s as dcrnais en1c'ndiH:, '1\lbeluond.Js
garí:1.tUos- ao absu"do de um. l1Qhre Sen ru te::ctos de enl~nd:v; que forarn
nad'1" ou 11.111 nob1"P Di:1Jutndn 'Ç'n1er-j npl'Gt;el1tfldHS pr:.:lo,:, nobres senhores
te d,=s'~a_ oportul1idn(~e pura en1en,]ar. congressistas. - - -



1736 Oulnta-Ieira 8 . DIÁRIO D0 CONGRESSO NACIONAL (Seção f) Abril de 1955

CÂf~IiARA DOS DEPUTP"DOS

raís, Pará, Paraiba, Paraná, Rio Gran- das cargos em comissão E das. fun
de do Norte e Santa Catarina serão ções gratificadas e '" nomeacâo de
realizadas, por voto universal li di- candidatos aprovados em concurso
reta (Constituição, art. 134), em 3 de -realizado antes do início do prazo de
outubro de 1965. que trata. êste artigo.

Parágrafo úniCOL Os mandatos de Art. 6?' Os atingidas pelas sanções
todos os governadores e více-gover- do art. 10 do Ato· Institucional, de 9
nadares eleitos nas datas fixadas nos de abril de 1964, poderão habílítar
artigos anteriores e seu parágrafo ter- se a participar das eleições previstas
minarão em 15 de março de 19'71, nesta Emenda, 0 das que se lhes se-

Art. 39 Observar-se-âc para eleição guírem, desde .que o Supremo Tribu
de governadores -e vice-governadores, naí Federal, em sessão plenária e em
de prefeitos e více-nrereítos munící- um só julgamento, decida pela ímpro-i
pais, no que couber, o disposto no 'ar- cedêncía das razões que determina
tigo 81 e sem parágrafos, segundo aram II suspensão de seus direitos po
redação da Emenda Constitucional liticos.
nv 9, de 22 de julho de 1964. Art. 7° Fica revogada o item I do

A1'~. 4" Caberá ás Assembléias Le- art. 132, da Constítuíçâc Federal.
gislativas dispor, nas Constituições Pal'ágrafo único. A lei disporá fJô
Estaduais, sôbre as eleições munící- bre a forma pela qual possam os
pais para tornar obrigatórias as se- analfabetos alistar-se eleitores e exer-
gulntes normas: cer o direito do voto.

a) os mandatos de Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores serão de qua- Art. 8? O registro de candidata a
tro anos; . Presidente da República, Vice-Presi-

b) as eleicões de todos os Prefel-' dente da República, Governador de
tos, Vice-Prefeitos e Vereadores, den-' Estado, více-oovemador, Senador,
tro do mesmo Estado, realízar-sc-ão Deputado Federal, Deputado Esta
slmultâneamenl.e, em dia e mês do dual, Prefeito, Vice-Prefeito e Verea
penúltimo ano do término do mau- dor, (Icará condicionado à prévia
dato de Governador. . apresentação pelo mesmo, ao Tribunal

Art. 59 Os atos de admissão de Eleitoral competente, de sua declara
pessoal a qualquer titulo, mesmo em ção de bens, registrada em cartório.
caráter precária ou mediante con- .
trato, para o serviço público centra- Sala das Comissões, em 6 de abril
lizado ou autárquico, praticados no de 1965. - José Pelicitmo, Presidente.
período compreendido entre os no- - Vasconcelos Torres, Vice-Presiden-

te. - F!OI'es soares, Relator. - ·oão
venta dias anteriores à data das eleí- Agripino - Ariliur Virgílio - ALtO
ções federais, estaduais e munícípaís nio Carlos - Ruy Carnei1'O - Vi
e o término do mandato do Presíden- cento Augusto - Oszvàldo Lima Fi
te da República. .Governador do Es~_ lho -, Nelson: Carneiro, - Ruy sim
tado, e Prefeita municipal, serão con-' ta .• - Emico Rezende - Ouvidio de
siderados insubsistentes P. nulos. de Abreu - catteie Pinheiro - Waljre
pleno díreíto, não gBrando obrigações do Gurçei ...:. Oliveira, Brito - Cha
de espécie alguma. gas Rodrigues - Noronha Filho -

Paràqrato único. Excetuam-se da Flores Soares - Plinio Lemos - Al
proibição dês te artigo o provimento jredo Nasser - José Richa.

Art. 4° Observar-se-á, para _a
eleicão de governadare. e VIce
governadores, de prefeitos e vice
prefeitos municipais, no que cou
ber, o disposto no art. 81 e «eus
parágrafos. segunda a redação da
Emenda Constitucional n9 9, de
22 de julho de 1964-"

fi) Aprovar o art. 10 da Subemenâa
nO- 13, de autoria do Deputado Nelson
Carneira e. outros Senhores Depu
tados. redigida nos seguintes têrmos:

"Art. 1° Os atingidos pelas san
cões da art. 10 do Ato Institucio
nal, de 9 de abri! de 1964, pode
rão habilitar-se a participar das
eleições previstas nesta Emenda,

. e das que se lhes seguirem, des
de que o Supremo Tribunal Fp
deral, em sessão plenária.e em
um só julgamento, -tecida pela
improcedência das razões que de
terminaram· a suspensão de seus
direitos políticos."

(1) Aprovar os arts. 19 e 2° da s'ub
$I/!enda n9 14, de autoria do Sr. Depu
tada Doutel de Andrade e outras Se
nhores Deputados, redigida nos se
guintes têl'mos:

"Art. 1° Fica revogada o item I
do art. 132, sda cousntuícêo Fe
deral.

Arb.•29 A lei disporá sôbre a
f01'ma pela qual possam os anal
fabetas alistar-se eleitores e exer
cer o direita do voto."

e) Aprovar a art. 1", da Subeme1lda
n9 16, de autoria do Sr. Senador Vas
concelos Tôrres, e outros srs, ~ena
dores, redigida nas seguintes termos:

"Art. 1" O- registro de eandidato
a Presidente da República, Vice
Presidente da República, Gover
nador de. Estado, Vice-Governa
dor Senado, Deputado Federal,
Deputado Estadual, Prefeito; !i~
ce-Prefeito e Vereador, fIcara
condicionado à prévia apresenta
cão pelo mesmo, ao Tribunal Elei
toral competente, de sua declara
ção de bens, registrada em .car
tório."

f) Aprovar parte da parecer da R~
Iator Deputado Flores Soares, const
-aerando-se prejudicadas ou rejeita
das, no exame seletivo realizada por
esta Comissão, tôdas as emen-das nao
constantes da aprovação acima e re
troreíerídas, ou nele especificamente
declaradas. -

Tendo em vista as meendas apro-
l'ada-s.--pela Comissão, e caso,;.venham I
as mesmas a ser acolhidas pelo Ple
nário do Congresso Nacional, o Pro
jeto de Emenda à Constituição nú
mero 2-65, passaria a observar o se
guinte texto:

"PROJETO' DE EMENDA A
CONSTITUIÇAO

As Mesas da Cãmara ç10s Deputados
Il da Senado promulgam, nas têrmos
do art. 217, § 4°, da Constituição. a
seguinte Emenda ao T,exto constltu
l::iona1.

Art. 1" às eleições para Governa
dores e Vice-Governadores de Esta~o,
llssim coma para deputados estaduaIs
far-se-ão sim1Jltâneamente em todo o
pais, na mesma data em que _,se rea·

, lizarem as de Presidente e VIce-PI'e
sidente da República, ressalvada, a
disposição. transitória estabel,!cidB, na
art. 2° desta Emenda ConstitucIOnal
(Constituição, art, 134)

c Parágrajo único. Os mandatos de
Governador, Vice-Governador e depu
tada estadual serão de quatro ..anos,
ressalvada a disposição trftnsitória 1lS
tabelecida no parágrafo único do ar
tigo 2°, _ ..

Art. 29 As eleições para preenchI
mentD das vagas decorrentes do tér
mino do mandato dos atuais Gover
l1adores e Vice-Governadores das Es
tados de Alagoas, Goiás, GUjl.nabara,
Maranhão, Mato Grosso, Minas Ge-

RELAÇÃO DE ORADORES
PEQUENO EXPEDIENTE

Edilson Melo Tàvo(a
Luiz Bronzeado
Norberto Sclumídt
Líno Braun
Jose Menck

• Aunno Va.ois
Abrahão Moura
Arnaldo Garcez
.Edqard Pereira
Celestino FIlho
Tabosa de Almeida
Adrião Bernardes
Gabriel Hermes
Alexandre Costa
Paulo Macaríní
Francisco Scarpa
Ralymundo Andrade
Oscar Cardoso
Broca Filho
Fioriceno PaIxão
Resende Monteiro
Croacy de 01lveira
Fontes Tôrres
Souto Maior
Amaral Furlan
Antônio de Barro!
Plínio Salgado
E!lpedito Rodngues
Antônio Baby
Franco Montoro
WIlson MartIns
Bento Gonçalve,
Peracchi Barcelos
Esmerino Arruda
Yukishigue Tamum
Benedicto' Vaa
Gil Veloza
Ruy Lino
Rafael Rezende
Baeta Neve.
Pedro Catal:lo

Laerte Vieira
Llnirlo Machado
A'ureo Mellu
Edison Garcia
Lenoir Varg ao
Euclides Tnche3.
Abel Ralael
Alceu Carvalho
Alves de Macedo
Tufy Nassií
Burlamaqul de Miranda
Lacôrte Vítale
Germmal Feijó
'Wilson Roriz
Jamil Annden
Hegel Morhy - 29.3.65
Affonso Anschau - 29.3.6:;

- Tourinho Dantas - 3.3.65
Elias Cürmo -,1,1.65
Padre Nobre - l,oJ!.65
Athié Coury - 1.1.65
Otávio Cesàrio - 1,1.65
Renato Celldôlliq - 1,4.65
Ehas Nacle - 1.4.65
Clemens Salhp~io - 1,4.6~
Carlos W ern~ck - 2.1.65
Adylio Vianna - 2.4.65
Noronha Filho - 2.4.65
Machado Rollemberg - 2.4.05
Plínio Costa - 2.4.65
Osni Regis '- 2.1.65
Geraldo .Freire - 5.4.65
Medeiros Netto - 5.4.65
Arnaldp Nog1!eira - 5,.1.65
Antônio Bresolm - 6.1.65
Waldemar GUlmarães - ti. 4, 6S
Dirc0u Cardoso - 6.1.65
Pedro Zimmermann - 6.1.65
Micolau Tuma - 6.1.65
Manso Cabral - 6.'!!.65
Teófilo P,res - 7.'1.65
Geraldo Mesquita - 7.4.65
Benjamin.Farah ":""7.4.65
HeItor Dias - 7.4.65

Manoel de Almeida - 7.1.65,
Cunha Bueno - 7.1,65
'Wilson Calmon"": z.r.ss
Carvalho Sobrinho ...:. 7. ':I .65
Armando Leite - l.4.65rosé Maria Ribeiro - 7. i .ÓS
Edésio Nunes - 7.4.65
Antônio Fehclano - 7.4.6:'
Hermes Macedo - 7.4.65
Jorge Said Coury - 7.4.65
Jorge Kalume - 7,-1.65
Armando Corrêa - 7.4,6'
Carvalho Sobrinho - 7,'1.65

GRANDE EXPEDIENTE

Yukishrque Tamura
n

Flonano Rubin (Como Líder de PM-
tido)

Elias Carm...
Matheus Schnnídt
Laerte Víeira
J:<rancelino Pereira
Italo Fíttipaldí
Geraldo );'relre
Plinio Salgado
Ivan Lu"
Oswaldo Zanello
Simão da Cunha
Geremías Fontes
Arnaldo Nogueira
Pedroso Júnior
[anary Nunes
Flõres Soares
Oscar Cardoso ,
Odilon Ribeiro Coutinho
LUl" Bronzeado
Zaire Nunes
Clóvis Pestana
Máno Piva
Alexandre Costa
Ml1lo Cammarosano
Altmo Machado
José Mana RIbeiro
Carlos Werneck
Edilson Melo Távora
Espedito Rodrigues I

Edison Garcia
Breno da Silveira
João Veiga
Jorge Kalume
Flaviano RIbeira
Ossían Araripc
Rezende Monteiro
Geraldo Mesquita
João Menezes
Elias Nade
Newton Carneiro
Dervílle Allegrettt
Marcial Terra
Luciano Machado
Antônio Annibelli
Abrahão Sabbá
Emílio Gomes
Orlando Berta!t
Abel Rafael
Edésio Nunes '
Ãlvaro Catão
JaJ,llH Amiden
Tourinho Dantas
Jos.é.Humberto
OtáVIO Cesário
Souto Maior
Andrade Lima Fllho
Muniz Falcão
Aécio Cunha
Aurmo Valois
Jaeder Albergaria
Ant;; Badra
CelestlUl' Filho
Oscar Corrêa
Daso COimbra
IJyrio Bertoli
Dirceu Cardoso
Milton' Cabral
Cunha Bueno
Adylio Vianna
José E~teves

NiCDlau Tuma
Gil VelDZO
:f:ernando Gama
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N9 412·1\. de 1963 - Estende aos Distribuidores e Ccatadores da Justiça
as vantagens, decorrentes da cobrança executiva da .dívída ativa da União Fe. '
derah tendo pareceres: contrárlos, das Comissões de Constituição e Justiça e
de Serviço Pú.bllco e. favorável. da Comissão de Finanças. ,-

N9 1. 374-A. de 1963 - Autoriza. a Rêde Ferrovíárla Federal S. A, a
doar o edificlo e a respectiva área de terreno da antilla estação de passageiros
da Estrada de 'Ferro Leopoldína ao Municlpio de Petrôpolís, Estado do Rio de
Janeiro; tendo pareceres: da Comissão de Cllnstituição e Justiça, pela constí
tuclonalldade: coatrárío, da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas e, com 'substítutívo, 'da Comissão de Finanças.

N9 2.6H-A. de 1965 - Auh,riza o Poder Executivo a ubrír, 'pelo Minis
tério da Aeronáutica. o crédrto especial de Cr$ 103,806 .000. para "O fim que
especifica; tendo pareceres: da Comissão de Constítuíção e Justiça. pela cons
titucionalidade; favoráveis com emenda, das Comissões de Orçamento e de
flséalização Flnancetra .e Tomada' de Contas; e, favorável, da Comissão de .
Finanças. -. ,'- . -

N9 2. 569·A. de 1965 -- Altera a Lei n9 4,216. de 6 de m<llo de 1963.
que estende à região amazônica os beneficios do artigo 34 da Lei h9 3.995, de
14 de dezembro de 1961: tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça. ,pela constltucíonalldade e [urldtcídade: favoráveis. das Comissões de
Valorização Econômica da Amazônia e de Finanças.

IV - Pequeno Expediente .
<;> SI', Mendes Morais registra o falecimento, em Taípet, capital da Re

públiéa da China Livre. do Sr , Chen Chengi Vice>i'resldente da República.
O SI'. Antõnio Carlos Magalhães apela aos dirigentes da CEPLAC, no,

ecntido de que seja reduzida a taxa cobrada avi lavradores de cacau da Bahia
e que o Ilovêrno federal faça estudo para verificar a possibílídade da ~riação

.do Instituto Brasileiro do Cacau. -
O Sr. João V('Iga acusa o recebimento da obra sõbre direito. do Profes~or

Oyama César ltuassu da Silva. intitulada <,Aspedos do Dírcítos, fazendo eloqíos

ao livro. - " T b Ih 1
Ü Sr. Wilson Calmon conqratula-sc con-: o Ministro do . ra a o. pe a

sua exposição feita, na Câmara dos,l.?epu,tados, con~e~ne~te à reforsnulação da
prevídencla social e à' criação do Minístérío da Provídéncia SOCIal.

O SI'. Edésio Nunes -ard" no Presidente da República e ao Ministro da
Educação e Cultura; no sentido de que haja um c~nge~amento nos preços dos
livros e matcríaís dídátlcos, necessários à educação da Juventude braslleíra.

O Sr. Tcofílo Pires manífcsta-se contrárlo à retração do crédito neces
sário ao Iínariclamcnto da saíra algodoçira do Estado de Minas Gerais.

O Sr. José Maria Ríberro, após elogiar a cobertura dada pelo )ornaL
~O Globo» aos -trabalhos legislativos, apela aos dirigentes de outros orgaos de
divulgação, no sentido de que dêem 'divul{jação aos debates do Congresso
Nacional. "

O Sr. Francísco Adeodato solicita ao Presidente da República e ao Mi
uistro da Educação. para que determinem o térruno da intervenção na Univer
sidade Federal do Río, de Janeiro. . . '

O SI', Cunha Bueno comunica à Casa o apoio dado pelo Ministro da
Fazenda. ao seu projeto que visa a criação do Banco Nacional do Descnvolví
mente dos Municipios.

O Sr. Heltor Dias apela ao Govêrno Federal para que libere as .verbas
necessárias à recuperação dos prclulzos, causaoes por Incêndio, à Feira de
Agua de Meninos. ' _,

'O Sr , Armando Leite dirige apêlo no Mmtstro da Viação e ao Diretor
do DNER, no, sentido de que criem. e mandem instalar um' distrito rodoviário,
no Estado do Acre. '

O Sr. Manoel de Almeida conqratula-se com o povo de São Francisco,
em Minas Gerias, pela inauguração de Um serviço de infraestrutura ligado ao
setor de saúde e com o Mmistro da Marinha ;Jela sua disposição em trans-
ferir. até dezembro do corrente ano, do seu Ministério para Brastlía, '

O Sr. Luiz Franctsco laz comentários a respeito da entrevista concedida
à Imprensa, pelo Brigadeiro Farta Lima. novo Prefeito da ~idade de São Paulo.

O Sr. Antônio Feliclano apela à Comissão de Economia. no sentido de
que dêem rápido andamento ao seu projeto que 'visa definir o que seja débito
fiscal.

. O &r. Jorge Said Cury transnnte à Comíssso Mista apêlo de vereadores
do Estado do Rio de Janeiro. no scatdlo de que seja dado rápido andamento à
emenda constitucional que concede Im\lllldades parlamentares aos Srs, Verea
dores e apela ao Presidente da Companhia SIderúrgica Nacional, para que
determine o pagamento da taxa de Insalubridn4e aos seus funcionários.

• ~ Sr. Geraldo Mesquita apela ao govérno federal para que adote provi-
dênclas necessàrías a u!fullação da construção da BR-29. f

O Sr. Ivan Luz denuncia ao Ministro da Agriculturá 11 falta de cotação
do llrro); e do. milho em vários muulcípios do Estado do Paraná. '

O Sr. Carvalho Sobrinho defende 11 nec('ssidade, de revisão de todos os
processos que cometeram injUstiça contra pessoas punidas pela Revolução. .

O Sr. Hermes Macêllo mal!ifesta·se contrário à pretensão governamental
de que sejam reduzidos todos.os salários.

O Sr. Furtado Leite 'lpresenta
C

as razôes que justJficam o reinicio das
obras,,(od~ construção da rodovia Fortaleza-Brasília. .

I:J ;:,n:. Armando Corrêa faz a previsão de grande enchente do rio Tocantins.
O 5r, Levy Tavares faz elogios à atuação do Dl'. Francisco Prestes Maia

à ,frente da Prcieltura de São Paulo. - , ,

O Sr" Jorge Kalume dirige apêlo ao governo federal, no sentido de que
adote medIdas ,de amparo aos produtores de bõrracha e mande adqnirir o prO:
duto estocado pelo Banco de Crédito da AmazônIa.

. O Sr. Benjamin Farab apela ao PreSidente da República, para que deter
mme o pagamento da dobradinha, em Brasilia, aos servidores do Poder Exe-
cutivo. .

O, Sr. FIõres _Soares rduta noticia. ~ seu respeito. veiculada pelo jornal
«CorreIo da Manha» e aJllaude o projeto do Depu.tado Ant&io Jilelici~no, gd~

anterior ,

Discuss:lo

Decreto Legislativo na-

Discussão

(39 dia)

(39 dia)

(39 dia)

(39 dia).

(39 dia)

(29 dia)

<,29 dia]

(29 dia)

(29 día]

(29 dia)

Para r~cebime~to de' emeadas

Em Plenário

'Projetos ns.;

2.663·65

2.700·65

2.701-65

2.702-65

2.703-65

2.704-65

2.705.-65

2.706·65
2.707-65

2.709·65

Ordem do Dia marcada pelo Se~
nhor Presidente para a ses
são de quinta-feira, dia 8 de.
abril de 1965

, Projeto de
lI1ero 2H-65.

. Em Prioridade

Votação-«

Projetos de. Resolução ns, 79·64. 811
tle 19611. 82·64 e 83-64.

Projetos ns, 2.594-A-65. 2. 592·A,6!1,
2.631·A-65 e 2.633-A-65.

Projetos ns, 2.593-A-6~. 2.636-A-6S-.
Z.639-A-65. 2.&U.A-65, 2. 630-A·65.
2.637-A-65, 2. 638-A·65. 2.64{)~A·65
e 2.644-A-65.

ProJetoa de Resolução 1Is. ·H-59. 18t
de 1959 e 73·64.

Projetos na., 1.181-A.64. 4. 215·P·62,
l."I82-A·63 e 1.418-A-63.
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23' SESSÃO DA 39 SESSÃO LEGISLATIVA,ORDINARIA'
DA 5~ LEGISLATURA. EM 7 DE ABRIL DE 1965

,Tcófilo Plre.
}CJsé MandelU
Ttl~ Nassl!
Dias Menuea ,
Daso Coimbra,'
LcvIY, Tavarea
Padre Nobre
José Barbosa
Aroldo Carvalho
Afrânio de Oliveira
Geraldo Gueae,
Franco Montore
Jairo Brum
Nelseu Carneiro
Amaral .E\w-lau
Cardoso de Meuezc.·
Renato CelldOnío,
Márla Mala

'Alonso Celso
Athlé Coul'lY .
Humberto Lucena
Noronha Filho
llurJamaqul Miranda
José Richa
Argilano Dario

Croacy de Oliveira
Alvcs l!. Macedo
Wilson Calmoll
Osnl Régis
José Freire
Dnar Mendes
Ney Maranhão
"Pedro Zimmermann
Ormeo Botelho
Medeiros Nettoe l'o Bran'a

Iso Passos
Pcraccht Barcclcs
Wilson Chedíd
Hermes Macedo
1\ntônJo Carlos Ma~nlhaes

Clodomir Mlllet
José Menck
Pedro Marão
Aureo' Mello
Tabosa de Almeida
Euclides Trlches

Ú-lDICAÇ,ll.O

Do Sr. Doutcl de Andrade. Líder do PTB. indicando o Sr.' Clodomlr
Leite para Comissão de Inquérito sôbre o Loíde Brasileiro. em substituição ao
Sr. Rui Llno (01. n9 86·65). '

COMUNICAÇAO •

Dos Srs, Humberto EI-Jaick e Dajer Serra. comunlcando que reassumem.
respectivamente. 'as cadeiras de Deputado Federal.

Do Srs, Oztres Pontes. Emmanoel Walsmann; Ano Teodoro e Dias Ma
cedo. solicitando licenças para tratamento de sàúde.

PROJETOS A IMPRIMIR

N9 2,J91-A. de 1956 - Auotlrza o Poder Executivo. pelo Tesouro Na
cional. a receber e_lIIpagamento da dívida do Instituto Nacional do Sal '26.000
ações, da CompanhIa Nacional de A1calls. de SUa propriedade, e dá outras pre.
vidências: tendo pareceres: da Comissão de Constituição e 1ustlça. pela cons
titucionalidade; favoráveis, das Comissões de Economia e de Finanças. '
. N9 3,543-A. de 1961 - AutOriZa a União a se associar ao Estado do
RIo Grande do' Sul na constituição de Sociedade de Economia Mista. e dá
outras providências; tendo pareceres. pelo arquivamento das Comissões de Cons
üiuiç50 e Justlça. de Economia e de Finanças.

N9 lBB-A, de, 1963 - Eleva a quantia -prevista no parágrafo único do
899 da Consolidação das Leis do Trabalho: tendo pareceres: da Comissão

de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade. com substlbutlvo; e, -das
ComJssões de Legislaçao Socla! e de Finanças. favoráveis ao substitutivo da

Comissão de Constituição e Justiça.

-.
I - Abertura da Sessão

II Leitura e Assinatura da Ata da Sessão
1II Leitura do Expediente

COMUNICAÇõES.0;' S'rs. Tancredo Neves e Norberto Schmklt, cosnuntcando que se au
50 do País,'



17. Quinta-feIra •. OlARIa DO COr-lORESSO NACIONAl (50gb J)' AbrU de 19õ5

1 .~ AVISO - Emenda oierecí<la "11I PlenArio ao Projeto '119 2.6S9-6Sr
3 - MESA (Rel~çiío dos membros):
'1~ BLOCOS PJ\RLAMENTARES (RelaçOCI dus m_l>rOA);

o Sr, Alol sio Nonõ após discorrer sõbre as ocorréndas que se verificaram
rm oAlago.lS. afirma que n~o existéill condjçõ~s de garantia de vida p'lra os
nl"uonnos c ,olieit" no Pr~sjcll'lltc da Rcpüblica qUe deçrete Intervençao federal
Hi"luelo Estatio.· .

O Sr. AlJOlnar Ba'eeiro Ílomenageia a Uni~o DeUlocrálica N.lclonal pelo
trau;. urso cio 20" anlversâlÍo de ,s..a fundação, dclendc a adoçllo do principio
da maioria ah~olutn !las tlciçÕ('s eitaduals e a implantaçllo do parldmenlrlsrno,
rr1ere·se Q instituto do ""to e relemhr". dIversos lideres udenisla, do passado.

O 5 .. Eman)' Sá.lJro di",ursa em homemtgem °!lO 207 ilnlversá~rl0 <le lun·
(j"Çfll' d.. Uni;,,, DemocrátiCo' Nadomll.

VII - Homenagem

O SI'. 1m,o M~lJn<:'s "ollut" à Mos" que informe as razões da não
Jlldw,;'o Dil Ordem do Dl" du r.querlmenlo <le ,olJ\ocaçAo do Ministro doi
Arrrmnufl'd. ' .

O Sr. Oswaldo Li",a FJlho ..alicita il l\ole;;a a corre~dO do Diário ,lo Con.
gff5f>'.) Nadollu}. pur CUllst.1r ;:) seu nome como tClIôO' comparedóo à 5c!\são
t,omemo_~~tivn do lnlj\'itllJ!lIto r~"'oludonârio.

O S.. Teólil Pll~. u,scursa em'homeuagem ao tralls,urso do ..Dia Mundial
de S,lUclc.'. . '.

O S,. J••ao Vdga wlicitoJ à Mesa a reli!"açfio dos avub"'l rclcr~nfe~ nos
Prolt'los' os. 2,631·A, de 1965 c 2.633-A. de 1%5. . , .....

0, Srs. Epílogo de Campos e João Veiga ("scur~am em homcnag"m lia
ttdll::Cllf.'O do "[l,,, J\lun<lidl da Sa.ide7. .

acreacenla paM;raEo 110 M • .,. da IM a' 4.357. de 196-4. relaUv_l1tc aoa
cUbltos llscal5, a 11m de deltair ou (aceltuu a upressJIo «dl'bltos hs<:aln.

. y - Gr~nde Expediente

O Sr. Carlof \Verneck tefere.s~ 110 problema da Panaír do Brasíl, ma
JllfeMando-H contrArio à aposentadoria de parte de seus funcionários, especial.
jUw(e dos pUotClll de )aws. 'f L

O Sr. Alvaro Catão Hgistril a entrada ~ Iuncíonamento, em as. ""
experiência, do 'primeiro gerador de turb!n& da WTELCA. .

O Sr. 'Epílogo de Campos propugua pelo rceuquadramento dos posla!ts(aa
g telegraflatu do ocr JlQS IllvelJ 17 e 15. .

O Sr. Ne!lOl1 Carneiro comunlcaque 11 Comissão Especial enc"arregada de
. <,preaiar a Emenda'u 92·A. de 1%5, aprovou o caput da emenda n 13, de sua

autoria.. d 11 .
O Sr. Pacheco Chaves tece considerações sõbre aspectos a 1'0 uca

Joouol11lco-llolliUlcelra do govérno ledcral, com os quais uta em desacôrdo, cri
tlc:;uulo 0& poato. que se riferem à execução da polm,a de desenvolvimento e
de combate 1 inflaçllo, baseaudo-se na mensagem <lo Preeldente da Repüblíca
enviada ao Congresso. Nacional e elementos colhidos nas, estatlsticas oliclai.
.chorentes IIs .afras agrleoias do Pais.

O Sr. [cão Veiga transcreve nos Anais artiqo publicado no "Jornal do
Coméreío . do Estado do Amazonas, SQb o titulo ~Pcla Panarr e pelo Ama'
%008':'. .

O Sr. Dervílle Alegretti tece comentârtos sõbre o momento -pohuco ;bra.
• ileíro, alirmando que a revolução se divide ideológicamente em trÓl al!,s. deno
nàl1anda-3J de nasserista, conservadora e democrática editoraI c analisqndo
cada tlilla delas ,

:Bahia:

Antônio Carlos Maífa.lhi\llIi - ~~ j
AJolslB de C&stro - PSl:I.
Heitor Dla.s - UDN.
Oscar Cardoso - UON. I
Ruy &lntos - UDN. I
WlIllOl1 PaJeM - UDN'...

líllIpí1'lto Santo:
Dirceu Cardoso'::" p8n.

.FlorIano Rubln .... PTN.

Rio de Janeiro:
Alair Ferreira. - pan .
Carlo& Werneck; - 1'00.
Josema.ria RIbeiro - PTU.

Guanabara:

Adauto CardoSo - UDN.
Benjamin Parah - PTH.
Mendes de~orals - 1'80.
Nelson Car1l'!"1ro - MO.

l\Iínas Gerais:

Abel Rafael - PRP.
:RiaS Fortes - PSO.
Bilac Pinto - DON.
Gullhermlno de OllveItll - PEJo.
Manoel de Almeida - 1'80.
Nogueira de Rezende - PRo
Padre Nobre - ·PTB.
Paulo Freire - PTB.

. Pedro Alelxo - UON.
Rondou Pacheco - UON.
TeófIlo Pires - PRo
UlUmo de Carvalho - PéJU.

São páu!o:

Arnaldo Cerdelra - P8t>.
CarvaU10 Bobrlnl1o - 1'81'•
Cunha Bueno - p*,.
DervllJe Alegrettl - .(\lTH.
Italo Fíttipaldi - 1'51' (S .I!:.l •
Luiz Franclsco - PTN.
Mauricio Goulart - PTN.
Padre Oodlnho - UDN.
UI.vsses GuImarães - 1'80.
YukJsblnue Támura - 1'80.

Goiás:

José Freire - 1'80.
Rezende Monteiro - PTU.

Paraná:

,Braga Ramos - UON.
Elill.li Nacle - Pl'R.
Emllío Gomes - PDC.
Jorge CUI'! - UDN.
Mário Gomes - pso.
Miguel Buffara - PTa.
Newton Carneiro - UDN.
Rafnpl Rezende - 1'50.

Rio Grande do Sul:

Adillo Viana - PTB.
Antõnio Bresolln - PTB.
Al'Y Aledntnra - p8n.
Norberto BclllUidt - PL - (98).

O S~. PRESIDENTE _ A lista d.
presença acusa o comparccll11entD d.
96 Senhores Depulados.

Está aberln 11 ses$/io. '
Sob a proteção de Deus iniciamos

no.!!.'lOS trabalhos. ~ .

-O Sr. Se,cre/árlo procederá à lei tu
rll da ata da SessClo antal'lor.

Ir - O SR. EPILOao DE OAM
POS, servindo como 2'l Seoretárlo,.
procede .. leUura da Rta cflt !lIIS8Ao an. .
Ucedenta, a qual é, M!m observáçllelr,:.
.~. I
J O SR. PJUlSII)IiNTZ - Passa-H'
lettura 110 éipedlenu. .

Ceará:

Audlzlo Pinheiro - PTB.
Edllson Melo Távora - UnN.
Esmerlno Arruda - paT,
Flávio MarelJlo - PTB.
FrancL~co Adeodato -PTN.
Furtado Leite - UDN.
Martins Rodrígues - 1'80
Ossian Ararlpe - 'ODN.
Paes· de Andrade - p8n.

Rio Grando do Norte:
Aluísio Bezerrfl - PSD.
njalma Marinho - UDN •.

Para.íba:

Jrmdui Carneiro - P8U•.
João Fernandes - P8D.
PlInlo Lemos - UDN.

Pernambuco:
Arruda Câlnll.l·ll. - pDC.
Aurlno Vll.lols "- P'l'B.
Costa Cavalcanti - UDN.
Herécll0 Rêgo - PT:B.
Nilo Coelho - 1'80.
Souto Maior - PTB.
TabO!la de Almeida - P'l"Y.

Alagoas:

Abrahão Moura ~ PTB.
AloY$lo NonO - PTB.

Sel'g'pe:

Fl1llleJsco Macedo - nl.:l,
UJudval lJatlata. - Ublll·. ~
W'~lter lIQ"MetA - Ji'eb,
lIitaehado l'tÓllemberg - nmr.

- '1
,- UDBRES };; VICg·LIDERES Dg PARTIDOS (Relaç6q 00. ___

~~: I
6 - COMISSOES (Relações dos membros das Comiss6e1 Permanenre-.

Espe~I.t, MIstu • d! Inqu~rito): I
1- ATAS DAS COMISSOES; .. \

8 - SECRETARIA DA cAMARA DOS DEPUTADOSo - Plretoclf
j.~ de Comuruc<lçlles - Se"" de Proto<:olo - Expediente re«lHdo eal

30·3·65, 31-3-65. 1 e 204-65. . \

23~ SESSÃO DE 7 DE ABRIL
DE 1965.

PBE8IDtNClA DOS sns, MÁRIO
GOMES, 1· V1CE-l'R"SWSNTt:;
JOAO VEIGA, SUPLENTE DE SE
ORETA.RIO: BATISTA RüloS,
1· VICE·PRESIDENTlll lU Ir A o
PINTO, PRESIDENTE.
I - AS 13H 30M COMPAJUWJilU

os 5ICNlIORl::S:

DiJac Pinto.
Mário Domes ,
Nilo Coelho.

~ !l:enrlque La Rocque.
lttn!l1o Gomes.
Nogueira de Rl'zende"
Dtrceu Cardo.tO.
Jo~o Veiga.

Aere:

Oeraldo Mesquita - :p,SD"

Amazonas;

Djalma Pw>sos - PTB -,
João Veiga - PTB.
José Esteves - PSD.
Paulo Coelho - PDC.
Wilson Calmon - 1'51' . (1'1,$-611) , ,

Pará:

Armando. Corrêa - PSD.
Epilogo Campos - UDN.
João Menezes - P8D.
waídemnr Gulma.rães - PaO.

Maranhão:
Alexandre Costa. - PilE'.
,Hellrlque La Rocquo. .
José Burnett - pan.
.rosê Sarney - UDN.
Pedro BraSil - PTB.

Piaul:

Heitor Cavalcanti -·UDN.
Mourn Santos - PSD.

Designação de Ordem do Dia

Encerramento e ievantamel1to da Sessão

VIII
IX

VI - Ordem do Dia
Os Srs, Benjamim Farah, Mendes de Moraes. Teéfílo Andrade, Áureo

Melo, Norberto Sclunídt, Francehno Pereira' c Floriceno Paixão apresentam
projetos de lei. .... ,:.

Os Srs , Alceu de Carvaího, Heitor Dtas, João Veíça, Nlcolau Tuma,
MTaldemar Guimarães. Edésio Nunes, Hegel Morhy, Celso Passos. Ivan Luz,
Carlos Werceck. [oão Feroan,le:. Humberto Lucena, Padre Nobre, Cardoso de
Menezes, José Maria Rlbeiro, Francellno Pereira, Jamil Arnklen, Paulo Ma
carlnl e Osmar Gralulha encaminham 11 Mesa requerimentos em que solicitam
Informações do poder Executivo. .

O Sr. Ney Maranhão reitera requerimento de lníormações : dirigido ao
Ministro da Fazenda.

O Sr. Medeiros Neto apresenta requcrí.ueutc à Mesa <Ia Càmard dos
Deputados.

O Sr. Teõhlo Pires sohclta 11 Mesa que provulencie a publicaçJo de
dlSCUt!,O de 'Ui! autorra, prolerldo no dia 27 de novembro de 19M.

O Sr. Jo~o Veioa encaminha a votação do Projeto n9 2.536-A, de 1965.
que clá a dcnoimnação de cMarechal Rondcns ao Aeropõrto da cidade de
Vanca Grande - Mato Grosso. .

O Sr. Humberto Lucena' 1'1',,;(a hOlllcn..ocns póslumas ao Sr. Úrsu!o Ri
peiro C<>utinho, faleCido ,'cccntemCllte em Jo~o Pessoa, ESlado di! Para,b".

O Sr. Cé;ar Prieto anahsa a mensagem enviada pelo Presidente da Re'
públicd "O Congresso Nacional. por ocasião. da abertura da sessão legislativa.
d,vltiimlo-a eIU <luas partes: a que eO!lsider.. OMissa quanto aus problemas
rela Uvas 11 economia e às finanças do Pais e a em que o Presidente da Repú
}-lHea r.('col1h('~t\ nD seu fJ'ltrndcT, os erros e:dstC'ntcs ,na política econõmico..
ih1ilnCtlfn.
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" ...que elU relação a transre
rêncía da débito decorrente de
abertura do crédito, pura a conta
"Liquidação" do 'I'e;;ouro .Naclo
nal, não pode ser obstada, pois
decorre de obrigação advinda ela
solidariedade à garantia, por fÔ1'
ça de autorização legal, assegu ..
;rada pel-a União Federal ao COlJ
trato por c;ópia a fls. 25-26 e que,
quanto à, aquisição das 26.000
ações da Companhia Nacional de
Álcalis pertencentes ao Instituto
Nacional do Sal, somente em vir
tude da lei que tal autoriza e ab:a

• o .necessárfn erédíto, poderá a
oparll<}ão se ilÍetivM".

8. A Cont.'\dorift Geral da Repú
,blioa,' examinando o assunto, escía
rece:

'''As medidas a adotar por êsts
Miniutério, afio" o Senhor Minis
tro da ;F'aeenda concorde com dita
enoampação, cinge-se a obtenção
ela autorizauão legislativa oara
que' seja efeti;rada a transrerên
eía pal,a a União das ações da
Çia. NUGÍoulll de A1calls, subsort
tas, pOr aquêle .Institutu, e aber
tura. do respectivo crédito.

Há um pont-o, entretanto, a eon
tidernr, é se .. União deve reem
bolGar o Instituto somente pelo

. valor"total do,'1 ações transrerídao,
isto e, pelos 26 milhões ou se deve
rer ínoluída na operação, tam
bém, 'as despesac despendidas .pelo
Instituto para obtenção do em-
préstimo, ínelusíve os juros de
correntes do mesmo.

EKposiçá9 dlj.-l!!l!2tivos n9 1. 3G(l-56
S. C. l<!S.lllio-aB - P. E" 14.470,

de 1956.

Entendf-mos que ao Tesou.ro,
cabe, BÕl1tenk, arcar eOln o aom
promisGo âeoorrente da transte
rénda das ações, pelo valor exa·
to da d!viáa para oom o Banco,
isto é, pelos 213 milhões, e que
08 11l1'OS ou outras de8p~sas que
o Instituto dispenãeu, éáe 8U!l
inteira responsabiliãaãe.

-9. Em face dês3es pareceres, tor
na-se necescária 'a autorização ie
gislativa que permita a regular:izaç(l.o
do débito do In8tituto Nacional 'do
Sal relativo ao empréstimo de .•...•
Cr$ 26.000.000,00; subrogado a.o Te
souro Nacional em virtude do dispos
to no art. 89 do Decreto-lei na 5. 6B-~,

de: 28 ~e julho de 1943, bem aEsim
como autorização para o Instituto
transferir ao Tesouro Nacional de AI
'calis, de sua propriedade para liqui~

dação, do referido débito.
10. Nessa orde111 de idéias, tenho

a honra de submeter à consideração
de Vossa Exoelência o incluso projeto
de lei, acompanhado- de Mensagem a
ser juntamente, enviada ao Poder Le
gislativo.

Aproveito a oportunidade paTa re
novar a Vossa Excelência os protes...
tos do meu mais profundo respato.
- JOBé MaTÍa Alutnin, '

5"

(' Quinta-feira 8 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL.: (Begão=r)

I· o SR.. .JOA,O VEIGA, Suplente de Excelentissimo Senhor Dep ztado di: Alcalis, de sua propriedade, êl dá.
r.:~cretátio, cervíndo de 19, procede ã Olavo Bílac Pinto outras providências. c.

li>ltura do segulnte ' Rio de ,r!meiro, 5 de dezembro de
"~ ,. ' Dignissimo presidente da Câmur" 1956. _ Juscelino Kubitschek.

Oflcíos; dos Deputados

Do 81'. Deputado Tancredo Neve~, Ário Theodoro, Deputado Federal, EXPOSj:QAO DE. MOTIVOS DO :MI-
nos seguintes. têrmos: PTB - Rio de Janeiro, requer a Vos- NISTiliR,lO DA FAZENDA

aa :E1J:ce1ência, na- forma do Regt- Exposição nº 1.390
Senhor Presidente: mente, se digne concedar-Ihe 120 rcen- "

Comunico a. V. Ex" que estarei au- to e vinte) dias de Iícença para tra- Ex~e1entis'Jlmo 'senhor Presidente da
sente do Pais :1 partir do dia. 12 de tamento de saúde, a partir de 5 de RDpúblitia, ,
ilbril de 1960. abril .víndcuro.. conforme ,AteEtado 1. No processo apenso, P Instl~lIto

Médico,
s. 8., 7 de abríl de 1965. _ Tan~ Nacional do Sal pleíteía a transrerên-
d N Brasilia, em 25 de março de isss. eía para o Te'JOlu'o Nacional de 26.000

ore o eves. _ Ario Theodoro. ações ordinárias e nominativas da
Do Senhor 'Deputado Norberto H. 8r . Presidente: Companhia Nacional de Alcaüs de sua

r:;ehmldt, nos seguintes têrmos: , propriedade, no valor de ••••••••••
O abaixo assínado i.rosé Dias Mace- c-s 26.000.000,00, visando a liquidar o

O Deputado Norberto H. Schmidt 'do, da representaçãj, do Partido So- empréstimo de igual quantia contrai
que esta firma, tendo sido honrado cíal Democrático do Ceará, vem 50- do no Banco do Brasil S. A. uara
óom um convite do Govêrnc da Repú- licitar a, V. Exa. 100 (cem) -días de subscrição do capital daquela eniprê
blíea Federal da Alemanha para, com licença, para tratamento de saúde, sa, nos têrmos do Decreto-lei núme
"eu convidado' visitar oficialmente para o qual junto o competente ates- 1'0 5,684, de 20 de julho de 1943.
líquele pais amigo, vem, data vênia e Gado médico. 6

9atendendo dispositivo regimental, co- 8.8:, em 27-3-65. _ Ass. José Dias d 2'DEfetitVament~, dispõe o' Al't.
mumcar que se ausentará do pais a' lIl'acedo. 0- ecre o-lei citado:
l.l4 do corrente, por um 'período de "É o I: N. S. autorizado a
trinta (30) dias. 8ãO LIDOS E VAO A Il'tIPRlJUIR contrair com o Banco do Brasil,

S. S., 7 de abril de 1965. _ N07- OS SEGUINTES PROJE'rOS: para execução do disposto no pa
rágrafo 29 do Art. 29 um emprés-

berto H. sctinuât, timo até' vinte e seis milhões de
Do Sr. Deputado Doutel de An- Projeto, n? 2.19T~A, de 1956 cruzeiros <Cr$ 26.000.000,00),

drade, nos seguintes, têrmos: Autoriza o Poder Executivo, pelo amortizável no prazo de cinco (5)
/ Tesouro Nacional, a receber em anos, que começará a correr três

GABINETE DO LíDER, DO PTB - pagamento da divida do Instituto (3) anos depois de efetuada li
or, nO 86-65-LEG. Nacional do Sal 26.000 acões da operação".

Em 7 de abril de 1965. Companhiti Nacional üe 'ALcaIiB, 3. Na: decorrência dêsse dlspostívo,
de sua propriedade, e dá outra3 a autarquia salineíra firmou 'em 29

.. BenhOl' Presidente: providências; tendo pa%Baeres: da de novembro de 1943, ,com o Banco
P} Na forma do .Regimento; íncüco 'a Comissão de Consiiiuícão e Jus- do Brasil S: A., o contrato de em- '
-<l]'. Ex~, para representar o Partido tiça, pela constitucionduâaâe; ia- préstimo assinado, também, pelo Mi·

TrabalhIsta Brasileiro na Comissão vor(1)eis, ãae Comissões de Eco- nístro da Fa2,énda de então, senhor
Parlamentar de Inquérito destinada a nomia e de rtnanço», , Artur de Sousa Costa, assumindo, as-
investigar as compras do Lóíde Bra- (PROJETO N9 2.191, OE 1956, A QUE sim, o Tesouro l'lacional, soüdàríe-
sííeíro e arretamento de navios, na SE REFEREM OS PARECERES) mente com 'o Instituto Nacional do
€/,ualidade de membro efetivo e em, Sal, tôdas as obrigações dêste, por
tJubstituicão ao' Deputado Rui Llno, o O Congresso Nacional decreta: fôrça do Art. 89 do Decreto-lei nü-
Deputado Clodom:ir Leite., Art. 10 É' o Poder Execuíãvo, por mero 5.884, in uerbis: '

mtermédío do Tesouro Nacional, su- "O empréstímo será contraído
Aproveito a oportunidade para rei- torízado a receber do Instituto Na- de acôrdo com o Ministro da Fa-

torar '" V. Ex~ <JS meus protestos de cíonal do' Sal; como ação em paga- zenda, que fica autorizado a' subs-
estima e elevada- consideração. menta, 26.000 (Vinte e seis mil) acões crever o cDntrato juntamente com
Doutel de Andrade, Lider do PTB. da Companhia Namonal de Alcâns, o Presidente do I. N. S. e a as-

Do Senhor Deputado Humberto EI-, de sua propriedade, no, valor total de segurar-lhe a execução, por parte
Jaick, nos seguintes termos: Cr$ 26,000.000,00 tVinte e seís mi- dêsse órgão, mediante as garan-

ihões de oruzeiros),. incorporando-as tias da União Federal que forem
Senhor Presidente: ao Patrimônio Nacior.cal. indispensáveis".

Comunico' a V. Ex\' que, em virtude PUÍ'ágrafo único. Á operação de que 4.- 80nseqüentemente, dispõe o nú-
do licenciamento do Deputado Ario trata êste artigo se destina à liquida- mero 3' da cláusula 11 do contrato fie
Theodoro, assumo nesta data a ea- ção do empréstimo contraído pelo 29 de novemlJ1'él 'de 19{3:
deira de Deputado Federal pelo Es- Instituto NaCIOnal do Sal com o 8"'1-
tado do Rio de Janeiro. co do Brasil oS.- A., conforme cantm- "que na falta do exato cump1'i-

to assinado em 29 de novembro de mento üesta condição, ou na lIi-
s. S., 'I de abl'li de 1965. - Hum- 1M3, nos têrmos do Decreta-lei nú-' põtese de, no dia, do ven~im:anto

íi'erto El-Ja,iclc., mero 5,.684, de 20 da ,julho de 1943, dêste COlTtrato, não fôr bastanta,
, para integrar a mesmo reembôl.,o,

Do Sr. Deputado DEl2'fl' Serra, nos transferido a; 'l'esllOnsabilidade, da o saldo verificado no' tundo es-
seguintes têrmos: União Federal em virtude da ga:an- "scial de garantia., cOnStituido

tia so!'Jdá!1ia a:ssumida no referido '"
Senhor Presidente: ajuste,' , pelo, produto da refeJ.'Ída tílxa, po

derá Q Banco debitar imedÍltta,-
'Comunico a V:. Ex" que, em virtude- ,.Art. 2° É o Poder Executivo au-, mente e sem depenclência- de qual-

do licenciamento do Deputado Oziris tOl'izado a ao;:ir, pelo MmlSt~rID da.I quer aviso ou interpelação, a im-
Pontes, assumo nesta data a cadeira Fazenda, a credito espeCIal de·, ..••. , portã.ncia total de seus créditos ac
de Deputado Federal, pelo, Estada do Cr$ 26.000,000,00 (vmte e seis mi- Tesouro Nacional, na conta "li-
Ceará. ' 111683 de. cruzeJIos) 'para e.xecuçito 'luidação", ficando para isso Íl1:-

desta lei. - vestido dos mais aníplos e Ílre-
S, S., 7 de abril dê 1965. - Dager Parágrafo único. O Cl'édi±o'0special vogáveis podêres que o Govêrno

Serra. a que' se refJ3re êste artigo será auto- Federal. neste ato lhe confere".
SãO DEFERIDOS PELA J1ffiSA, OS màticamente. regIStrado' e distribuiLlcr, 5. Segundo 'esclarece o Instituto COMISSÃO DE CON5TITmç1io

SEGUINTES REQUERlJYIENTOS ,pelo Tribtmal de' Contas, :10 Tes0uro N' T d S 1, ,. , d I E <JUSTIÇANacJOnal. . aClOna_ o a nem na v1genCla .0
Sr. Presidente: Art. 30 Esta, lei entra:rá em vigor contrato, nem após o seu' térmo, não PAREClill DO RELATO=:

d t d ,- pode a autarquia amortizar o emprés-
Oziris Pontes, Deputado' Federa.i na a a e sua pubiwaçao. timo contraido, por niío dispor, de re- O projeto tem por finalidade auto-

pelo Estado do Ceará, vem requerer Art. 4" Revogam-se a,s disposições cursos Indispensáveis a êsse' fIm. l'izar o Poder Executivo, por Inter-
a V. Exa., nos térmos regimentaLs, em contrário. Apesal' dessa circunstâncift, pag'ou 0$ médio do Tesolll'o Nacional, a receber
120 (cen!;o e vinte) dias de licença 'MENSAGEM N° '712 DE t956 Juros: do empréstimo: no montante' de do Institl1to Nacional do Sal, em pa-
Para tratamento de s~t·lde. C"~ 9 924' 59A80' t· 28' d f . g::-:nn:o <la ,divida dn tustituto pm'a

~ Senhores ,MembraS' do Congl'esso Na", <Y·,'·' -, ae e evereu-o '
S,S.. em 10-3-6ó, -'- _/j,ss, OZíriô cional: ae 1952, valor cujo reembfJlsa tRm· com ,o Tes.omo, 26 mil aç5es da Com-

b6m pí·ettnde. panhia Nacional de Alcalis, de SU[\
Pontes, ' Na' forma do àrt. rir da Constitui- propriedade, incorporando-as ao Pa-

Sr. Presidente: ção, tenho a honra_ dé apresentar a 6. Com base na cláu&l11:l contra- tl'imônio Nacional.
Vossas ExceTências, acompanhndo de tua1, o Banco tfu Brasil S, p.~" em O Instituto Nacionai do Sal havia

Nos têrmo)3 regimentais e de acôrdo, 8 de fevereiro de 1Q52 conll1nicou. a
com'o atestado médico anexo, fome. Exposição de Motivos do, MinIstro rie ."' J'.~' , t" h v.' t 'd contraído com o Banco do Brasil
~I'do polo Po"sto Me','dico desta, Cas"., Estado dos Negóclos da Fazenda e no ea'~'b~to'!1dms C

e
l'l101ta a~,~ stI'3

1
118 erN'aO 'poa:.~ C_~. empréstimo de CrS 26,OOO.Oot.,OO

~ ~ " 'procnsso, fIxado, ,mose Mllll'ster'·io 3ab c 1 a 'o 1. e 01.1'0 < C1 n '"
rcqueiro 100 (cem') dias de lioença; -no s". c, 148,86::".~de 19"6, o I'nc"lso C/Liquida:cão - Diversos" o saldo det -diz a Exposição djJ Miní8t1'O'Úa Pa-

tr t ' . t d 'd ' t' - v v li 1 di C' 2" 000 00000 zenda. O Instituto fai autorizado por
~~~ia '~i~~~e~5~ d~ ~~~eit~~ par 11'. nrojeto da lei que autoriza o Pader V8Lpr" e b o,,, : ;,.~ lei a contrair o empréstim.o, assumin-

Executivo a receber em oagzH1P71:tO rle ~ 7. A ~rocuradorüt Geral d:? Pà2C'11'"'1 go o Tesouro solidàriamcnle l'espcm-
Brasília. 1"-4-65. Emmanoe! dívida do Instituto !'InoionaI do SULt 0" Nac'onal. ouvlC!a a respeito, aS-I sabilidiLde cone o Instituto, por tê<1as

Waismann. 26.000 ações d", Companhia Nacional sim se manifzsta: ,\as oQJ;igaçôes dêE:te. -
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EXPosrçAO DE MOTIVOS DO
E ENERGIA

Em 5 de outubro de 1961
Exmo. Sr. Presidente do conse

lho de Mlnlstros,
O Grupo de Trabalho constltuía«

pela Portaria n9 42, de 17 de abril
de 1961, dêste Ministério, com a -11·
nalidade de realizar amplos estudo!
sôbre o programa de eletrlfJcação do
Rio Grande do Sul ofereceu seu re
latório, constante dos volumes alie
xos, em que concluía pela conveníen
cía da assocíação do Govêrno Federal
com o oovêrno daquele Estado, lIa
empresa mista a' ser criada naquela
unidade da Federação, para a expio..
ração dos serviços de eletricidade.
, 2. - Esclarece .que a transIormaç;f.o
de bens da Unliio em partlclpação ne
capital social, das emprêsas que se
ram erradas que se re!Ira a cnras
futuras ou a obras ji realizadas, de
pende de lei autorízaüva para o mes
mo fim e, aínda, de acõrdo posterior
entre as partes. . 1

3, Sugiro, pois, a Vossa Excelc:,ncu.;'·
1) aprovar o relatório do Grupo da

Trabalho, louvando os BeUS' conrpo-
nentes;

2) encaminhar a Inclusa mensagem
ao Congresso Nacional, osllícítando
aprovação da legislação necessária
que autorize à partletpação da União
na sociedade de economia mista do
Estado do Rio Grande do Sul, com a
tomada de ações que eorrespondam
ao valor tias dotações -orçamentáríaa
destinadas aos empreendimentos ale
tos às sociedades em aprãço e dispo
nha sõbre as medidas admínístratívas
que atendam aos nns objetívados pela
União o Estado do Hlo Grande dei
Sul. .

Aproveito a oportunidade para
apresentar a V. Exa. os Pl'Otestos do
meu ml}ls profundo respeito. - Ga
briel de R. Passos.

COMlSSAO DE CONSTlTUIÇ.'\O :E:
JUSTIÇA

PARECER DO RELATOR

O então Conselho de Minlslros, com
a memagem c!ue t<.:mou <) numero ._
11-61, CIlCam!1lhou ã consideração do 'I
Congrfsso Nacional o pre~ente proje_
to de lei, que llutorlza a Uniiio a as
sociai'-se ao Estado do RiO Grande do
Sul na consmu~ção da Sociedade de
Economia Mista. com a finalidade da
produz r energia: elétrica e efetuar lo
exploração dos serviços dessa natu
reza naquele Estado.

Entretanto. o atual Ministro de ML
11l1S e Energia Informou.nos, em ca
ráter informa), que o projeto jã pcr
deu seu objeto.

E' que pela Lei E,tlUiu<l1 n9 4,135,
de 3,9.61 foi criada li COmpanhia D\
tadual de Energia Elétrica do Rio
Grande do Sul soclcdoJde de economia
mista. na qual o poder Públlc da
quela Un;c!':Hlc dn Fedel'3cãtr :lettm
84% do capital. .

D eoutra parte, a Lei nq 4.15ü, de
28 de setembro de 1962, que alterou
a legislação liôbre o Fundo Federal
de E1et,rll!csçuo modif:ooda pela Lei
n9 4,364, de 22 de junho de 1964. rege
a participação da União no capitAl
.social das emprêmS Cca~E'.ss;onâ.l'J~

de serviç{ls de eletil'icldA.!:.
Em face, pois, do exposto, opinam(J$

no .sentido do lU'quivament:l do pm
sente projeto.

.BraslUa, ejll 10 de novembl'o de 1964
-.. r,a"t"1í T,..,i1iín. J:1p1atur.

qUentemente,' melhores condições ~
vIda para grande parte da popu1açãcl
daquele Estado, tenho a honra dll
submeter à patríótlca e slible. deelsão
de V, Exas., as sugestões Mlnlsteriab
consubstancladas no incluso projetll
de lei.

Valho-me da oportunidade para
reiterar a V. Exas, os protestos da
meu mais profundo respeito.

Brasllla, 16 de outubro de 19t11. •
TanCTeão Neves.

," OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL- (Seção I")

do Sul, na constítuíçêo de uma so
sua cíedade de economia mista, com a tt
em nalldade de produzir energia elétrica.

e efetuar a exploração dos serviços
dessa natureza naquele Estado.

Art. 29 A participação da União no
capital social da emprêsa, será repre
sen tada pelo valor das dotações oro
çamentáríss destinadas à execução
dos empreendimentos a cargo da so
ciedade mencionada no art. 19 desta
lei e bem assim pela Incorporação de
bens ou de qualquer outros recursos
de propriedade da Unllío.

Art. 39 O Ministério das Minas e
Energia designará, por portaria, o re
presentante da União nos atos cens
utuüvos da sociedade.

§ 19 Os atos constltutlvos serão pro-
cedidos: .

I - Pelo estudo e aprovação do
projeto de organização dos servíços
básicos da socícdade, quer Internos.
quer externos.

II - Pelo arrolamento. com tôda"
as especificações, dos bens e direito!
que a União destinar à. Integralização
de seu capital.

ITr - Pela elaboração dos Estatuto!
e, sua pubtícação prévia, para conhe
CImento geral,

i 29 Os atos eonsututtvos compre-
enderão: •

I - Aprovação das avaliações dos
bens e direitos, arrolados para cons
t1tulrem o capital da União.
II - Apl'ovação- dos Estatutos.
ArL 49 Esta lei entrara em v1l>o~

na data de sua publlcaçáo, revogadas
as disposições em contrário.

MENSAGEM N9 11-61, DO
CONSELHO DE ~STROS

Senhores Membros do Congresso
Nacional,

Na anexa espostção de motivos, o
Senhor MinIstro das Minas e Energia

dê encaminha a esta Presidência, c rte
lat6rlo do Grupo de Trabalho criado
por aquela Secretaria de Estado para
realizar amplos estudos sõbre o pro
grama de cletrifieação do Estado de
Rio Grande do Sul.

2. Os referidos estudos compre
endem:

1 -, revlsllo <los esLudos refercnt.e~

a obrns novas e da ;)' elapa dos
empreendlnlentos já iniciados;

:I - orçnmento completo do custo
do programa de eletl'iflcação sul-rio'
grandense:

3 - condlçOes em que' a "On!iio,
através do seu orçamento l;eral ou do
Banco Nacional do Desenl'olcimonto
Econômlcol pode participar do pro
grama de eletrificaçiio referido, de
tnl sorl.e que sômente seja llutorlz!1lÚl
o inicio da obra nova, ou 2~ etapa da
existente, depois de assegurados re·
cursos estaduais e !ederals necessár1tJa
à sua concluslío; .

4 - os recursos federais a serem
concedidos à constituição, pelo Estado
do Rio Grande do Sul, de sociedade
de Ec~nomla !U1sta, da Qual participe
a Umão com açOes correspondentes
ao valor das dotações orçamentárias,

3. As cnclusOes 11. que chegou 11
G1'IIPO de Trabalho, constantes dos

P
. 11 5 volumes que seguem junto, foram

rOjeto n' 3 43-A, de 1961 pela conveniêncIa da associaçllo do
Autoriza Cf União Cf se associar Govêrno Federal C0111 o OOTêrno do

ao Estall.o do Rio Grande do Sul Estado do Rio ,Grande do Sul, em
1la constituição de Sociedade de sociedade de economia mista a. se!
Economia Mista, e dá outr1ls pro- criada, para· os fins de produzIr e ex
vldêncill3; tendo pareceres, pelo pIorar energia elétrica nnquela um·
arqltil,omcnlo das Comiss6e" de dade da. Federaç!lo.
Constituição e Justiça_ de Eco- 4. A participação da União na atu,
nom/a e de EinançM. dlda sociedade, efetuar-se-á com o

número de açOes correspondentes ao
{PROJETO '1'19 3.543, DE 1981,A QUE v!'lor das dotações orçamentárill8 des
SE REFEREM OS PARECERES) tmadlls àquele Estl1do, pam serem

(As ComlsslSe.q de constituição e aplicadas nos seus programas de ele·
J ti olI I tri!lcação.

us ÇB, e conom a e de Finanças) 5. Por se tratar de providência de
O Congre.qso Nacional decreta: extraordlnlÍ.rlB lmport!\ncia para II

Art. 1~ Fica autorizada a un1!o a tiesenyolvlmento econômico do Rlll
1ft! assocIar ao Estado. do Rio Grl\llde Granda dn Sul. p nue tral'li Mn.",-

P AllECE\1 nA COMISSÃO
A Comissão de Economia, em

4[;' reunlflo ordinária, realizada
19 de setembro (le 1961,

_ pela sua Turma "A",
_ presentes os 51'S. Daniel Faraco

_ Presidente, Carneiro' de Loyolll 
'lice-Presldente da Turma "B", Ja
r ob Fmntz - Vlce-Pl'csidente da
',furma "A", Costa Lima, Anlz Badrn,
Munhoz da Rocha, Alvaro Castelo e
Fernando Ribeiro,

_ apreciando o parecer favorável
do relator De;t..lltado Anlz Badra,

_ resolveu, por unanimidade, opl
tar favorilvelmente ao Projeto núme
101'0 ·2,191-55, que "AutorI7.n o Poder
Executivo, pelo Tesouro Nacional, a
receber em pagamento da divida do
Instituto Nacional do Sal 26.000 aeões
dn Companbh Nacional de Alcalls,
de sua propriedade e dá outras pro
vidências" .

Comlssão de Economia. 20 de se
lembro de 1951. - Daniel Faraco.
Presidente: Aniz Badra, Relator.

COMISSAO DE FINANÇAS
PAnEtell DO RELATOR

I - Relatório
Con:o relator do projeto acima ci

tado solicitei Informações no Ministé
rio dn. Fazenda quanto 11 oportuni
dade da medida, através do mesmo,
proposta.

Agora, face ao parecer, em nnexo,
emltddo pela Contadoria Geral da
l~públlcn e a n6s encaminhado pelo
!J:xmo. Sr. Ministl'o da Fazenda, não
vejo por que devamos negar arlio !l.
proposição em tela.

Prollunclaram-se Igualmente favo
ráveis as dOln.as Comlssõcs de Cons
tituição e Justiça e de Economia.

I
TI - Parecer

Com estas considerações, sou de pa
recer favorável ao Projeto n9 2.191 de

11956, o qual submeto à aprecíação dos
nobres cotegas,

Snla das Sessões da Comissão
Finanças. 25 de março de 1955.
Wilson Calmon, Relator.

l'Am:cUl DA COMISSÃO
A Comissão de Finanças em sua

5' Reunião ordinária, realizada em
25 de marco de 1955, sob a presidên
cia do Senhor Perncchl Bal'ce1los,
Presidente e presentes os Scnhores
Wilson ChOOld, Flores ...soares, Hellel
Morhy, \Vn.ldemar Guimarães, WiI
Ron Calmon, Moura Santos. Jairo
Brum, AécIo Cunha, Vasco Filho, Fla
viana Ribeiro, Ossian Araripe, Edson
Garcia, Oscar Cardoso, Gayoso e Al
mendrn, Mario Covas e Ary Alcân
tara, 'opina, por unanimidade, de
acôrdo com o parecer do relator,
Deputado Wilson Calmon, pela I\pro
vação do Projeto n9 2.19.1-56 que
liAutoriza. o Poder Executivo, pelo
Tesouro Nacional, a receber em pa
gamento dn divida do Instituto Na
cional do Sal 26.000 ações da. Com-
panhia Nacional de A1calls, de sua
propriedade, e dã outras providên
cim!'.

Sala das Sessões da Comlss.'io de
Finanças, 21> de março de 1965. 
Peracclli Barcellos, PresIdente; Wil
son Calmoll, Relator. '

o Dme') do Brasil, em face do
!nsl.itulo l1;tO dispor de recursos In
iicp:H';il veís li saldar o empréstimo,
jcb;t~.u n írnportancía total do seu
J.rruito 110 'Tesonro.

AgOl'3, "0111 o projeto de lei em
!jWJTW, vca-se n. obter autorização
pneu u 'Tesouro 1'Inclonnl receber do
tnsütuto o que por êste pagou no
Banco do Brasil, 011 seja o total do
:!I1prf'~tlmo de Cr$ 26.000,000,00.

A muí crtu foi exnmlnadu pela Con
miaria G~rnl dn RepÍlbllca e pela
?J'OclIraclo:'la Gorai da Fazendn Nl1-
:lmtul~ '

Somos ele parecer que o projeto'
~Dde ser aprovado quanto It sua cons
;1~lIc,jol1l1lldadc e jllricllcldadc.

E' o parecer, s.m.I.
Bl'lLqília, ., de julho de 1961.

10aquim. DlI!Jai, ReloJor.
PAm:crn 00\ CO~115SÃO

'A Comis25.o de ConsUtulçi.o e Justl
~a .cm rnuníáo pleno. realizada em 3
de julho de 1961, opinou, unânime
mente, pela. constl tnolonaltdude do
projeto 2.191-56, na form:\ do pare
cor do Relator, 'Estiveram presentes
on scguint!;5 deputados: Oliveira Bri
to - Presidente, Joaquim Duval 
Relator, Snn Tlngo Dantas, Croacy de
Ollve!l'a, Abelardo Jurema, Mário
Gulmarâes, Blas Fortes, Ivan Bicha
ra, Ulysses Glúmarães, Carlos Gomes,
Adauto Cardoso, Guilherme Machado,
I,oitrivnl de Almeida, Barbosa Lima
Sob1'inho, Tllrso Dutra. Waldir Pires,
Almíno Affonso, Osvlaldo Lima Filho,
DJnlmn Marinho e Armando Rol
lemberg.

Brns!11n. " de julho de 1961. 
Oliveira Brito, P:csldente; Joaquin:
Dunal, firlntor.

COM!SSAO DE ECON01>o1IA
t'AREC'ER DO RELATOR

I - .Relatório

com II mensagem 712-56, o Poner
Execul.lvo encaminhou ao Congresso
Naciol1~1 o incluso, Projeto de Lei.
que vb~ autorizar o Tesouro Nacio
nal II receber, em "daMo pro soluto",
do Instituto Nacional do Sal, 26.000
ações du Companhia Nacional de
.Alcalis. para remlssão de divIda con
traída por aquela autarquia.

A prol'osíçflO veio instruida com
minllclo:;n exposição de motivos do
Ministro da. Fazenda, ouvidas a Pro
cllraclOl'la Geral -da Fazenda Naclo
11al " n ConLndorla Geral da Repú
,bllel1.

A dOllb Comissão de Con.~tiluição
e Justiça, ncompanhnndo o pal'ceer
do relator, <1rputado Joaquim DlIval,
pronunciol1-se peln llpl'ovaçiio do pro
jeto.

Esse o rell1tó110. E' o seguinte o
nos::;o

li - Parecer

O projeto visa rrglllarlzar, mediante
doação em pnr:amellto. dêbito do Ins
tituto Nneional do Sal, Junlo ao
Banco do Brasil. assumido pelo Te
souro Nacional, como findar, em vir
tude do disposto no ar!. sq do
Decreto- Lei 5.684, de 1943.

A l1utorJ;.nçfto leN,islntlva é formnli
dade indispensável. dadll IL modalJ
dade ndol~dll para a llquidnção do
drlJito.

Temos para nós que - dada a mn
llÍfeg,J), imposslbllldade de ser a di
vlda"~ldndn em dinheiro pela. mutuá
ria, - fi SOlução enconfre.da constitue
um expediente Idôneo e acertado para
encerrar uma conta que se mantl,n
em aberto há qUMe 15 anos eom gra
ves prejuízos Jlal'a tôdas as 'partes in
tm'cssadn.q.

O Poder Executivo justificou am
pla.mellte a conv.eniêncla e a oportu
nidade da providência.,

Somos depal'ecier que o Projetn
deve ser aprovado. "

sala das &lU6es; 19 de setembro
de 1001. _- A/l/~ B<i4ra, Relator.
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~ão, fixado pelo parágrafo único
do art. 899 da Consolidação das Leis
do Trabalho, que permite a Interpo
sição de recurso da decisão condena
tória sem o prévio depósito da Impor
tância respectíva.

Na justificação do projeto de lei,
seu nobre Autor demonstra a necessl
daae de atualízar-se o 1'I'fcrído limite
na razão direta das majorações sa
lariais que, como é óbvio, aumentam '
os vaiores das condenações. Salienta
a oportunidade da proposição traçan
do um paralelo entre a última modi
ficação que se faz daquele dispositivo,
qur.ndo pela lei n9 2.244 de 1954, fi- ,
xou-se o referido llmlte em Cr$ , ..•
20.\l00,OO, e as. periódicas majorações
do salárío-mínímo verírícadas de 1954
até hoje, resultando num salário mí
nímo de Cr$ 21. 000,03 para o Distri
to Federal, São Paulo (Capital c ai.
guris muníeípíos) e Estado da Guana
bara. Assim, nos lugares onde vigora
o salárto-mínímo de Cr$ 21. 000,00 ra
rtssímas sérão as reclamações traba
lhistas não sujeitas a. prévio depósito
da . importância da condenação para
que se lhes faculte a interposição de
recursos,

II - Voto

Trata-se de projeto de lei destinado
a regular matéria de competência' do
Poder Legislativo (art. 59, XV, a, da
Constituição Federal) 110m sanção do
Presidente da Repúhlica, que não
apresenta obstáculos constitucionais à
.sua aprovação,

No campo da técnica legislativa,
porém, o referido projeto de lei me
rece alguns reparos.

O que se pretende. em última aná
lise, é modificar o parágrafo único
do art. 899 da Consolidação das Leis
do Trabalho de forma que o limite do
valor da condenação, para fins de
prévio" depósito em caso de recursos.
F~ompallhe as majoraçôes salariais
na razão direta dessas alterações.

O melhor meio de obter-se êsse jus
to equilíbrIo será o de se tel' pór teto,
não uma importância fixa mas sim,
um certo número de 'salários-mlnimos.
critério êsse adotado pela \llóprla Lei
n9 2.244, de 23-6-1954, !luando alte
rou li redação. de outros artigos da
O. L. T ., entre os quais o art. 894 qUE.'
flxa, com, base em salários-mínimos,
os casos de embargos. '

Por outro lado; desde que se tia ta
de modificação de um ):urilr;rafo de
U!11 . artigo de uma consolidaçáo de
leís. melhor se atendem fi sistemMi-"
ta jurIdica fazendo-se I'~sa modi!lea
ção através de nova redaç,'io :l.quele
pllragrafo o que possibilltar.i, ainda,
atualizar o I'eferido disDositivo legal
no que diz respeito ao emprego. da
palavra "extraordínittill", ali modlfl·
cação introduzida pela Lei n9' 861 de
13:10-49, às espécies pe ren!llSOS ad
mitidos pelo art. 893 da ml'sma (;L.T.

Com efeito, na primJtiva redação do
art, 893 da C.L.T. os recurl:OS admi
lidos eram: I - embargos; II - re- '
eUl'so ordinário; III - reCllrso extra
ordinário; IV - agravo Com o ad
vento da Lei, n9 861, de 1949, o recur
so do !tem III teve li sua dl'nomina
ção mudada para "recurso de reuisla"•.
a fim de não se confundir ('om o ver·
dadell'o recurso extrnorelílllhio previs
to no art. 101, m, da Constituição
Federal. . _

Face ao exposto, voto pela aprova.
cão do projeto de lei n9 ,,8l1, de 1863, '
n'1ls termos do substltutivo anexo.

Sala das Sess~eS,· em 17 dt setem
bro de 19,63: - B.og~ Ferr':lra, ~elatol"

SUBS"mTUTIVO
Dá nova redação, ao parágrafo

l1nico ao 'T>rtlYb~899 do Decreto
'Lei nf' 5.452. ·de. c1 9· de~maio Il((
1943 (qonsal/clagáo" Il/lB Leis' do
Trabalho), 'moflijic!IlllCW o" limite
do ValOI;, da C071fZé11ui:ão cUja in-
ter'/XJ$Íçãó Ilc r;!b1trllos I stá •c6n.
diclonada 00' 'jjfévió ' depós[toda
respectiva lmporlã-wia. .

Prájeto n9 l88-A, de 1963
Eleva a guantía prcvista no pa

rágrafo úmco do art. 899 da C01~

soUdação das Leis do Trabalho;
tendo 1Jarccercs: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela eons
tiluc~nalldade, com substituti':m;

_ e, das Comissões de Legisla<;tlo
Social e de Finanças, favoráveis ao
substitutivo da Comissão dc Cons
tituição e Justiça,

(PROJETO N9 188, DE 1963, A QUE
SE R!!:FEREM OS PARECERES)

PARECER DO, llEI.ATOR }

. ··I -, Relatório ., : '!
O "nbbte 'Deputado Palllo Macllritd

apresentou- Projét~'de ·lei destlhaM It .
elevar o llmlte do valor da conde-

o CG:lgl'esso Nacional decreta:
Art. 19 Fica elevado para .... ; ...

Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzei
ros) o limite máximo para depéslto
do valor d~ condenação, prevista no
parágrafo úníco elo art. 899 da Con
solídaçâo das Leis do 'r-abalho.

Art. 2" Esta lei entrará em vl;:or
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Jusultcaçâo

O qualllum da condenação sujeita a
depósrto vem' sendo atteruuo no curse
do tempo, atendendo-se ao tato de
que é necessáito manter atualizado
este dísposí tlvo legal'.

Os salários são periõdicamente ma
jorados, resultando. naturalmente, 110
aumento das condenações no foro tra
balhista.

2. A úWma vez que est:> dísposttivo
fOi"modlncado, ocasião em que se fi
xou em crs 20.000,00, foi em 1954.
pela L~I n9'2 .244.

Nessa ocasião (954) o salàrlo-mt
nimo para. o Distrito Federal (GB I,
era de C::;l'$ 2.100,00. Sofreu alteração
em dezembro de 1958, outubro de
Ijl60, outubro de In61 e janeiro de
1963. ,

Vigora, atualmente, um salárío-mi
nímo de crs 21.000,00.

3. ,Eni 1954, a Pl'Oj:Í01'ção entre o
salário-mínímo e a lmportància para
depósito era de Cr$ 2.100,00, para
crs 20.000,00, OU seja este quase dez
vezes superior àquele. '

Cabiam, portanto, dentro desta
quantia cerca de dez salárIos.

Nesses -sete anos, o. salário-mínimo
aumentou de Cr$ 2.100,00 para Crf:;
21.000,00, havendo uma diferença de
dez vezes o primeiro.
.4. Essa proporção deve ser conser

vada para uma perfeita. aplica:ção da
lei, senão vejamos. ,

Quem, em 19ã4, em condenado a, pa
gar indenização, aviso prévio e fél·ias.
por exemplo, referentes a um ano,
pagava mimos de Cr$ 6.000,00; aoje.
êsses mesmos . direitos oorigavam a
um pagamento superior a Cr$ ....
63.000,00. . '

O dispositivo que se pretende alte
rar com o pr,e~ente projeto, tinha am
pla apllcação na primeIra hipótese.
Na segWlda, vê-se perfeitamente que
o mesmo se tornou inoper:mte. Uma
condenaçãO' ',mínima, como o paga-

PARECER DA COMISSÃO menta de um aviso prévio e uma in
denização, ficam completamente fora

A 'Comissão de Finanças em SUa I' de sua cobertura, eis que ultrapassam
Reunião Extr~ordinária, realizada em Cr$ 20.000,00 atualmente.
30 de março de 1965; sob a presidtln- 5. ,Por isso, há necessidade de ma
cia. do Senhor peracchi Barcellos, Pre· jorar-se o limite previsto no pará
sldente e pr~sentes os Senhores Ary grafo único do art. 899 da Consol!o
Alcântara, Jairo Brum, Mario Covas, dação das Leis do Trabalho, para tre
Vasco' Fillio, último de Carvalho; Fla- zentas mil cruzeiros, a fim de afuall
viana Ribeiro, Ml\nso callral, Raul de zar-se o instituto' que. a permane&e!'
Goes, Riores Soares. Ossie.n Araripe, como está, é o mesmo que não exls-
Clovi~ Pestana, Hegel MOI'hy WilsOn til'. .
Call1,!on, JoSé Freíre, Waldemar Oul- _As razões expostas. são demonstra
maraes e Aécio Cunha; opina, por una' ,çao. cabal de que ha. D{'Cl/Ssldadc de
mmidade, de atôrdo Clltn o. parecer do apoIar-se? presente projeto, cujo al
relator, Deputado 'Ary' Alcântara, pelo cance é, facU de imaginar. ,
arquivamento do Projeto n9 3.543.61 Sala das Sp.sõf';s. 4 de abril de 1963.
que "Autorir.a a- União a se associar - Paulo Macarzni.

,ao Estado do Elo GrlUlde do Sul na co!iuSSAO DE CONSTlTUICAO E
oonstitulcllo de .Socledade de Econo- . JUSTIÇA .,
mia Mista:- e ,dá .outtas" provldt'!n.
ciaJ;" • ' -

'Salá Ms sekS~S ib ComJ.s.são de
Finíl.n91111. em,30 de.mar\}~ ,de. 1065. 
PCMcchi Barcellos, Presidente - Ary
Alr-tJntf11'1l, ReltaUlr.

PARECER DO RELArOR

pAREcER DA COMiSSÃO

COMISSÃO DE.EOONOMIA

A Comissão de Constituição é Jus
tiÇa, na 26~ reWlião ordinária de sue.
'rUllna. "A", reall:;ada em 10,11.64,
opinou, unãnímemente, pelo arquiva
mento do projeto n9 3.5.43'61 nos têr
IDQS do parecer do rela tor• .

Estiveram presen tes o~ senhores
tleputados: Dja1Ina Marinno' - Vice

Presidente, no exerclcio da Presidên
cia, Lauro· Leitão -: Rclator. Getúlio
Moura, Ovidio de Aoreu, Wilson Ro
riz, RaymWldo Brito, José Barbosa,
Alceu de Oro'valho, ArglJano Dario,
Laerte Vieira, wízson Martins, Geral
do Freire, stélío Maroja, Arruda Câ
mara, e pedro Marão.

.B:asU!a, em 10 de nO\'embro de
1954. - Djalma Marinho - Vice_
Presidente no exercício da Presldên
c:", - Lauro Leitáo Relator.

A ComiS..ão de-E:onomia. em sua
_l>l~ reunião ordínárút reall:r.e.da em 1]
de fevereiro de 1965

- pela sua Turma. "11",

- presenle~ os senhores DepUÚlaO<l
MarCial Teria no exercicio da Pre

sidência, assumIda posteriormente pelo
Senhor Deputado Alvaro catão, VIce
Presidente da Tunna "B", Mendes de
:Mornes. Roberto saturnino, Bernardo
:Bello, Otávio Oeséreo, Sussuínu Hira~

ta, Teófilo Andrade, Oarlos Werneck,
:M,'anoel Tavell'a, ESpedito Rodrigues,
StéUo Maroja, Teotônio Neto, Osny
Régis e osmar Grafulhs' I

- apreciando o parecer do Relator
Osinar Grafúlha, ao Projeto n9 •..• ,
3.543-61 que tlutorJza a U:nlão a :Se
lls.soci,ar ao'EStad{) do Rio Grande

do Sul na consUtuição de Sociedade
de 'EconOmia, Mista., e dá outra.s pto
vidênoilLS"•

- resolveu aprova.r, por ÜIlaDi.llllda
de, o pareeer pelo arquívamento da.
p,opos!ção.
, Comissão d ezeonomía, em 11 de
fevereiro de 1965. - Deputado MuI'
elal Terra - no exercício da Presi
dêncla - Deputado 'Os1nar Grajul1la,
Relator.

COML$SAÕ DE ~'IN~NÇA8

l'AJljlcE!l 1>0 IlELATOn

1 - :Relatório

Por iniciativa do oon.enio <te MI.
nístros, quando do regime parlamen.
tal' do, Govêrno, pretendia-se em 1961,
assocíer eapitais da União aos do Es
tado do Ria Grande do Sul, para a
formação de uma. SiJcledade de Eco-·
nomía Mista., com a finalidade ex'
pressa de produzir energía elétr;ca e
efetuar a exploração dos serv.ços
de&a natureza, 110 mencionado Es.
tado.

Emitirzm parecer ao Projeto, as Co.
mí.sões de COnstituição e JustlÇu. e
a de EConomia.

Na Comissáo de constltu:çãoe'Jus,
A páfs , 2 déste processo, o 51'. Mi- tição o nobre Deputado Lauro t.eítão,

n.stro de. Miua~ e Energia. encaminhll. Relator, solicitou, inform(\)mente. a
em oficio G.M. 600-64 le 24.9.64, OS audiência do Sr. Ministro das Minas
esciarecímentos que lhe foram peso e Energia que declarou da ínoportu
soa'mente solicitados pelo SI', Depu- nidade do prosseguimento destii pro
tado LaUl'o Le;tão, relator na. oomís- posição. E' que pela,Lei Eitadual (elo
são de oonsütulção e Justiça do pro- RIo Grande do Sul) n9 4.136, de la
jeto n9 3.543.61', d eorlgem do extinto de setembro de 1961, rol criada a

'

on.selho de Min13tros. O projeto cio onmpanhia Estadual de Energia me-
, .

do autoriza a União a se asseclar tríca do Est.ado, com o caráter de so'
. Estado do Rio Grande do Sul na cíedade de econcmia m'sta, na qual o
- éonstituiç!ío de uma emprêsa de ca- Estado é proprietário de 88% (oíten

p~La!s m'stos com a rinall<ll\<ie ce ta. e oito por cento) do Capital So,
produzir energia elétrIca e efetuar Cl cíal, Por outro lado, no plano federal,
exploração de serviços dessa natureza SUl'g u a Leí n9 4.156 de 28 de setem.
naquela unidade da Federação. Como bro de 1952, posteríor, portanto, 11 inl.
p Projeto data de outubro de 1961. clatlva do Conselho de Ministros, re-.
nouve por bem o SI'. Deputado Re- gulando o Fundo Federal, de Eietl'l
lato! na Comissão de constituição e- Ilcação, alterado, ulteriormente, pela
JustJça, ...ouvir o Sr. Ministro de Ener· Lei n9 4.364, de 22 de julho de 1964.
gla, já que lhe parecta, agora, um na qual foram estabelecidas', de forma
tanto escura a sltuaçáo do projeto, definít!vdS, as normas para 11 partiél·
lX>m delnom tão prolongada.. E é, pação da UnIão na formação e al:e
então, que, com as luzes do seu escla. ração dO capital social das ,emprêSas
recimento, o Sr. 'Ministro informa concC!'s~onárias de serviços de oletr!.
Ilue, face providêncIas tomade.s pelo cidade. '
próprio Govêl1l1o gaúcho, o projeto Em face da iegislação supervenIen-
perdeu sua f:nelidode. te, a Comissão de Oonstltuição e Ju.s'

Como a CcmíS$ão de COnstituição tlça, acolhendo o Parecer do Relator,
e Ju.stlça, não há porque não man!- opinou pelo arquivamento do projeto,
festar-se, também, esta Comissão de.Jl. Comissão de Economia acompanhoU
Economia, peio arquivounento do Pro' a decisão da Comissáo de COnstitui.
jelo n9 3.543.61. - ,ãa e Justiça.

SllperudM as rltZ/lcs do seu enca' .1I - VOto
minho.mento a esf.!t Casa. menifesto·
me, também, por essa medida que, Em. face do que relatamos.- é evi
tl.m,j. se me al'igura a única reco- dent~ que o assunto já se acha su-

•

' endável. pera do, e superado de forma satlsfa-
tórro.

Comissiío de EconGtnia, 27 de no· .
vembro de 1964. _ Deputado Osmar. Assim, opinamos, também, pelo ar·
Graful11a _ R,elato!'. quIvamento do Projeto.

Sala da Comissão, em 30 de março
:de 1965. - ,Ary Alcálltura, R.elatol.
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de lé que distribUi o feito e os mandados
.;;.. expedidos, que registra as demandaI

e averba o Seu térmíno; é o Conta
dor que calcula a dmda principal e
>9s custas do llrocesso. Justo. Portan-
to, que perceba o mesmo be::'l.flclo
Iega], decorrente da cobrança da. di
vida, em execução. pelo Poder pú.
bllco.

A proposição. em aprêoo. estende
lhes 19UaI direito na base de um por
cento (1%) sObre o valor do ãébjto
ajuizado e cobrado. sem que se aitere
os diversos valOres percentuais a que
f<1zem· jus os demais beneficiários.

Sala das SMsõe.q, 24 de mao de
1963. - Gil venoso.

OOMISSAO DE CONSTlTUIÇAO
E JUSTIÇA

<Em 5 de' setembro de 1963)

Ofício nq 184-63, do Presidente da
Comissão.

Senhor Presídentc:
Atendendo à deliberação unàníme

da turma. "B", desta Comissão, em
de reunião pesta da ta reatízade, tenho

a. honre. de solicital' a Vassa Exce-
lência que o Minlslér;o da. Fazenda.
se pronuncie a. respeito do Projeto
n9 412-63. do sr. Gll Velloso. que es
tende aos Dlstríbuídores e Oontado
res da. Justiça, as vantagens decoro
rentes da cobrança executiva da dí-
vida ativa da União Federal. .lIIII

Al'rovelto a oportun'dnde para re-~
novar a Vossa. Excelênc!Jl OS proles-'.
t.0:;'! ~e mln1lla. estima e aprllço. _
D1alma Marin/w, no exercício da Pre
sidência..

AV!SO m GB.2B6, 00 MINT5TJl:RJO
DA FAZENDA

Em 11-11-63
senhOr 1(' Secretário':
Em àtencão ao Oficio n' 2.371. de

13 de .setembro I11tímo. 1I0 qual Vo.....a
El{ce1ência solicita esclarecimentos ..
respe'to do Projeto de Lei n9 41Z, de
1963, que eslende aos Distribuidore!l
e Conl.ndOres da JustJç.a, EIS vanta
gens' decorrentes da cobrança exe·
cutiva. da divida ativa. da União Fe
del':t1, tenho a. hOnra de transmitir
a Vo.s~a. Excelência c6pia do parecer
da Procuradoria Geral da Fazenda.
Nacional, concluindo pela :nc.onvenl.
êncla do aludido projeto.

Aproveito a oportunidade pare re
novar a VOSSa Excelência protestos '
de elevada estima e d1sti11ta comi
derJlção. - Carlos Alberto .il. dI' Car
vai/LO Pinlo. MinIstro da Fazendn.

PARiECER DA PROCURADQlUA
G~4L DA FAZENDA NACIONAL,

Trata-se de projeto vIsando a õe,
nafeiar os Distribuidores e Contado
res da Ju~tlça, no Interior do Pais,
com o conferir-lhes o direito à per
cepção de 1'70 (um por cent{)) sõbde
o valor da divida ativll da União
ajul2Y.lda. e cobrada.

Z. Não obstnnte vir a "roposlção
devldalllente justifíe2da. incrllal1lo
nos pela .sua rejeição.

3. Com efeito. onerar·se o produto
da CObranca judicisl da divida. ativa
oom ma.ls um percenlual em favor
dos .serventUários JndicadM. seria. ao
nD$110 VeJ'. medJda de todo inconve
niente. Entendemos que a partilha da
dlvldo:1 arrecadada,. na sua estrutura.
atdal e tradicional. não SÓ atende à
legítima conveniência admlnl-~trativ(l,
somo não rom'l>Orta maior divisa0,

4. l!: de asslna1ar-se. í'nalmente. a
tendêJJcl!a da legíslaclio hodierna em
suprimir. ou reduzir gradatlvnmente
até à sUllre.s.!ão, as peI'centagens sObre
a arrecadacão, paralelas .aOS .senclmen
tos. Assim se dá. seja por manisfes
tação t1iret'l do. lei (ex.: Lei n' 4.069,
de 11.6.62. Art. 9~ e seus §l. seja pela.
fixação de Um ~Io para a l'emunera_
ção global, fazendo diminUir grada
tivamente a" demais. vantag<lng oon
~~ d96 lItnclmllntlll u..el

- JUBtijiceltit,a

O projeio de lei que ora suhmete
mos A apreciação.da Dâmara Fede.ral,
visa reparar desigualdades no que
tange às vanlllgC!lS atríbuidas a ser
ventuários da Justiça, por lsto que
DIStribuidores e Contadores foram ex~
cluidos das 'prerrogativas lner~nles à
cobrança da divida ativa doa UIl1ão
Federal, de conformidade com .atos
legais que 111e conferiam illre1to à
pel'{\epcão de percentagem. nos exe-
cutivos :(scais. ,.. ,,

A Lei n' 5.195. de 13' de julho-de
1927, concedeu a EScrivães e {)fJclals
ele Justiça tl percentagem de 4% (qua
tro .por cento) sObre <I valor do dé
bitos ajuizado. - Posterlormente. os
Decretos ns. 960. de 17 de novembro
de 1938, e 986. de '1939. estendernm
vantagens idêntlc1lll ao Procurador da
Fazenda e Promolor Público da Co
marca.

Justo é que O Dl.st.rJbu:dor e Oon.
bador participe. também, ~~. c9~!lS

t~a~1 pçrqlJ.!l~J:lL9.~

Projeto nq 412-A, de 1963
Estende IUJs Distribuidores e

COlltadores da Justiça as »anta
gens decorrentes da cObrança exe
cutiva da dilJida atroa da União
Federal; teuão paréceres: conirà
rios, das Comissões de COlu;tltui
rüo e JustJra e ai:" sertlÍço PúblIcO
e. javorável, d{l Comis$iio de Fi-

,nunça»,
(PROJETO Nq 412, DE 1963, A QUE

SE REFEREM OS PARECERES)

O !JongreSlMJ Nadon,]] d~rel.n:

Art. 19 OS Dlst.ribuidores e oonta.
dores da JustJçJl, que Inler!crirJlJl1':na
cobrança executlva da. Divida Ativa
da Fazenda .NacioDoJI. no Interior do
País. terão direIto à pel'cepc;ão de 1%
(11m por cento) s6bre o valor do dé
bito ajuizado e cobrado:

P4rlÍgrafo único. se funclonal'em,
todavia, .110 processo. maIS .de um ES
crivão, OficIal de JUStlÇ1, Df.qtribul
dor ou contador, a percentagem será
div:dida proporcionalmente, de con
formidade com as vanlagens atribui
das a cada categorkl respectiva de
serventuário. .

Art. 20 Fica mantIda a perc~nl.ngem
das autoridades judiciárIas, na co
bl:an~ executiva fiscal.

Art. 3. A presente leJ .entr.a em vi
gor na da ta da sua publicaçãO, revo
gadas as dJ.sposiçõe"s em cont,rál'lo.
, sala. das Sessões, 24 de maio de

1963. - Gil VellosO. .

Sala das Sessões da COllllssiío
Finanças, 31 de março de 1965.
Erllson Garcia, Relator.

PARECl:R DA ('OMISSAo

A Comissão de Finanças em SUl! 6"
Rcunião Ordinária. realizada em 81
de marco de 1965,sob .a presidência do
Senhár· Pcracchi Barcellos, Presiden
te e presentes os Senhores GlI.Yoso e
A I m e n d r a, Manso Cabral, AécIo
Cunha. Wilson Calmon. Flores soaros,
ArgUado Dario. Hegel Morhy, Vasco
Filho. Mário Covas, It.alo Fittlpaldl,
Osslsn Araripe. Ozanam Coelho, Ary
Alcântara, Athiê Coury, Emmanoel
\'Valsmann. Ruy Santos, Mário Tam
borindeguy, Edison Garcia, JoséFr!!l
re e Waldemar Guimarães, opina, por
unanímídàde, de neõrdo com o parecer
do relator. Deputado Edison Garcia,
pela aprovação do projeto n9 188·63.
que eleva a quantia prevista no pa
rágrafo único do art. 899 da ConsoU
dação das Leis do Trabalho, nos têr
mos do Substitutivo da douta Comis
são de Constltuição e JustiÇll.

,Srllla das Sessões. da ComIsSão
F.iIlanÇllS, '31 de março de 1~65.

Peracchi Barcellos. Presidente.
Edison tarcia, Relator.

COMiSSÃO DE !JI1QII!ILA.('AO
SOCIAL '

PARECEIl DO RELAXOR

I - Relat6r1o

O nobre Deputado Paulo lV~"Cllrtnl
Ilpresentel!l o presente projeto de Lei
objetivando a elevação, 'Para. Cr$..••
3DO.000 (treeentos mil cruzeiros), da
quantia prevista no parágrafo único,
do Art. 899 da Con.qolldação das Léls
do ·Trabalho.

Apreclnndo a proposIção, a douta
Uotnlssão de Constituição e Justiça
opinou pela sua aprovação, com o
substitutivo'que apresentou. fixando '0
teto previsto no Art. 899, náo em uma
ImpertãncJa fixa, mas em eínco vê
zes o salárlo-mlnimo vigente na re
gIão em qUe fôr julgado o processo
trabalhista.

A Comissão de Legislação Social,
entendendo que o substitutivo apre·
sentado atende plenamente aos oQjetl
vos do Projeto. opinou, 'também, peia
sua aprovação.

II - Parc",e.r

Parece-me que não existe obstáculo
que se oponha. a aprovação do Proje
lo com o subsl.1tutivo apresentado pe
ia doule, Comissão de Justiça.,

Voto,~, ]leIa aprovação do pro
'eto nos 'tl!rmüs do subsU.lutlvo dll.Co
mlsslio de ConstlUliçiio e Juatlçlt. aue
Q QÇ_<L1UP.l!n!.1J!.,; --

PAJU;CEU llA COMlSSAO

A Comissüo de COl".stitnição e Jus
tIça. em reunião orcUnúrla de sua Tljr.:c
ma "A". 1'eallzada em 17-9-63. opi
nou, unilnbnemente; Jlela constltuclo
l1alidade do Projeto n9 188-63, nos
t61·mOs. do substitutivo anexo.

EsLlvel'lll11 pl'csentt;3' os Stmbores
Deputados DjlÚllla Marinho - no
exerelc:.!o da Presidência, Rogê Fer
rclra, Relalor, ArnllUl- Câmara, Pe
dro Ale1xo, Laerte VJelra, Wjlson Mar
tins, Celestino Filho, Lauro LeiLão,
Cletúlio Moura; Mauuel Barbuda e
rVlUl Luz.

"Brabillll. 1'1 de setembro .de lD6~. _
1]1011110 iUar/t,J!o, no exercIdo da :Pre
aldanclll. - Itogé Ferreira, Relator.

PA_ DO lIELATOI'l

1 - Reio.llórlu

O Projeto n9 188-63, de autoria l10
Deputlldo Paulo 1I411ClU'Ini, objetlvlO

·para Cr5 300.000 (trezentos rol! eru
oolrOll) , a quantia prevista no pllrágrl\"
to üníco do art. 899 dll Consolldaçao
das Leis do Trabalho (Decreto-lei nü
mero li .452. de 19 de maio de 1943):

Indo a proposlç!\o à Comissão de
Oonstltulção e Justiça. foi designado
relator da mesma o Deputado Rollê
Ferreira que, além de apreciá-la sob
o aspecto constitucional, analízou-a
também do ponto de vista do mérito.
embora. essa tarefa, "data vênia",
tõsse privativa desta ComillSão, por
apresentar substitutivo.

Nos têrmos dêsse substitutivo. li
douta Comissão de Constituição e Jua
tlça, em reunlãe ordinária de sua tur
ma "A", reallzada em 1'1-9-63. opinou,
unlnlmemente, pela constitucionali
dade do projeto em tela.

TI - Parecer

Entendemos que o substitutivo l1á
douta ComlsSÍIO de Constituição e Jus
tiça atende plenamente aos objetivos
do Projeto n 9 188-63, vindo beneficiar,
em larga escala. as classes obreiras.
. ASIllm sendo. opinamos pela adoção
do referido substitutivo. certos de que

SUB S TI T U TIVO AO PROJNI'O. estamos praticando ato de justiça e
. ADOTADO PELA COMI8SAO eqUldade.

D· Sala. da Comissão. 6 de maio ae
Projeto (Ic lei llV 188-63 - a 1964. _ Deputado Geraldo Mesquita,

noua reâacão ao parágrajo único Relaw.
ao art . B99 do Decreto-lei número PARECER DA cOM1S5Ao
5.452. de 19 de maio di! 1943<Con-
solldaciio aas Leis do Trabalho), A Comissão de Legislação Social,

• em' reunião, realizada em 6 de maio
?Jwdijicalldo o limite do valor da de 1964, aprovou, por unanimidade, o
conüenação "uja interposição de parecer do 8enhor Relator, Deputado
recursos está cmldkJionOda ao pré- Geraldo. Mesquita, 'favorável ao subs-

titutivo da Comissão de Constituição e
1J!O deJ1u'llD da respec.t1tta impor- Justiça ao P1'Ojeto n9 188-63. Estive-
túneta. ram presentes.9& Senhores: Adylio

li Congresso Nacional decreta: Vianna, Pre&ldente, Geraldo Freire.
li'ranoellno Pereira. 1Ielcio Maghenza.-

Art. 1" O paràgrafo linlco do lU't. nl, Geraldo Mesquita. Geremlas Fon
899 do Decreto-lei n9 5.4112. de 19 de teso Jorge Kalwne, Reit~r Dias, Os
bllllo de 1943 <Consolidação das Leis car Noronha Filho. Mário Mala, Joio
do Trabalho), passa ll. vigorar com a Fernandes, Anisio Rocha, Braga Ra-
seguinte redação: mos e Chagas Freitas.' "

Art.. 899 , ,... Bala. da Comlssiío. 6.de malo de .1964.
P1ll'lÍgrlllo único. amdo a condena- _ Adylio VíamlQ, Presidente. - Ge

!;lia de valor IgualoU. inferior a cln- raldo Mesquita, Relator.
co :-.êzes .o salárlo-~o vigente na COMISSAO DE FINANÇAS .
regmo. so serlt admlL;ilo recurso. 1n
cluslve .(J de revista, mediante prévio
depósltq da importância respectiva.
TranslJ1iLida em julgllllo a decisão re
corrida. será ordenado o levantamento
Imediato da ImportiilJela do depósito.
em favor -da parte vencedora.

Art. 2? Esta lcl entrará em vigor na
data. de sua publicação, revQgadas all
disposições em contrárIo. '

:Brasília. 17 ele setembro dc 1963. 
Dja!ma 1I1arI1l/1O. no exerciclo da Pre
sIdência. - Ragê Ferreira. Relator.

SUBEMENDA AO SUBSTITUTIVO
no REi-ATOR

i Qnrl~ ~e li' "dez vãzcs o salárlo-mí
nímo", lela-sc: "chICO vêzes O salárlo
mínímo,"

:Brasilia, 17 de setembro de 1963. 
, Djalma Marmho - no exercicio da
- Presidência. - Laert» Vieira, Relator.

I

O Prf1üí.l~'l)tf' Ui( RepúblJCil,

Fuçn- t:nÍJCJ' C1'.t~ o Con~rf'SSO Nncio..

I-n al decreta !" ~.. ~ sancíouo a seguinte
lei: .

Ar]. 1" O part,g1'mo único elo artl
go H99 1.10 Decrf'to-Le: Jl9 5.452. de 1~

de maio de 19'.13 COansolldAçíto das
-I,eis do Trnbalhol. -passll a vigorar

. com a 1i€guiuf l. l'edt'ção:

! Ar]. BD[I - " .•• . .

I- Purúgruto illJlWL 'Sendo a condena
tão de vnlur IgUll.i ou 1D1erJ('1 a de.
vêzes o salurJ,;.;uinirn:J V1gcnte Da re
glflo, só será admitido recurso, inclu
sive o de I'('\l~t<l. mediante prévío de
pósíto dn imJ"'rtllncl11 respectiva.
TrllDsHadu em j ulgado a deeísão re
corrírla, será Dldcnado o 'l~vanlamen

to Imediato ela importimcia do dep6
sito. em favor da parte vencedora,

Art. 2" Esta lei entrará em vigor na
data de sua P'IbllcHÇão, revogauas as
disposições em contrário.

Sr<1u dUE Be~,~{'~. 17 de setembro
de 1963. - :no.?j FI'(T'!i1'(l - Relator.
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•.069 cít.; Art, 8~; Lei n' 4.242, de dor, contador, a percentagem será. di- mente de acõrõo com as va'nl.agens dI) qualquer l)'ost.áculo léglll >\ &u~"'\
17.7,63, Arot. 18 e outros, etc.) . NO vidida proporcionalmente. de scõrdo atribuidllS a cadA categoria I·e.pcctl- aprovação.' , 'I
particular das percentagens leg1lJ& com IIS vantagens atrlbuldlls a cada va de serventuário, ücandc, entre- O segundo - Minbt6r1o dll. Fazon. I
sôbre a divida ativa, deve ser esela- categoria respectiva de serventuário tanto. mantída a percentagem das da. - adotando parecer émíttdo por
:recldl) que'. por decorrência ,dlret.a ficando. entretanto, mantida a per- autorrdades judiciárias na cobl'<lnça um dos seus procumdores ,assistentes!
dessa tenctencia .legislativa, jã agora centagem das.autoridad~s judiciarios 'execut.iva, Na. COmlESÍlo de consu- após referências ã. "tendência da íe-'
erigida, pode d!Ser-se. em verdadeiro na cobranca executiva. , tulção e JUstl~ foi pedida a audíên- gtslnçào hoqierna em, suprimi", 0'1 re
sistema Iegal, oS Procuradores da. ae- .No j)l'ojeto foi pedida. a audiência cía, do, Mlllisti'rio eis JustiQt. e o da duzir gradatJvamente até a supres
púhliéa e os da Fazenda Nacional, ou do MinIstério dn Justiça' e o da Pa- Fazenda. O primeiro opínou . pelo. são, as percentagens sõbre a erre-

i tíversm SU1S peltJ.!ntngens reduzidas a zenda, '. , 'constitue:onallda<:]e do projeto. O' BC- cadaçüo paralelas aos- l,ellC1mellloS (o
quantítaftvo ímponderável, ou' viram . Ao primeiro cornpetírla .opínar pela gundo 'o da FaZenda, opinou no -seu grifo é nossor , aconselhou a' rejel- i
;'l1JIS desaparecer compietamente. sua constttuclonalídade. mérito e fol.lhe contrário, entre ou-~ ção do projeto. 'sugestão aceita pC:O
, 5.), Conclulmos, dessnrte, pela O segundo, todavia. opinou-o no tras, pelas seguintes -razôes; ' ,relator da motéría, o nobre Depu-
inc~nvenlêl1cia da projeto, cuja rejeí- seu mérito e ,foi-lhe contrário. en- '''A teudêt'\0la da legislação hoãíer- tado DJalma Mn'rlnho: cujo, ponto de I
ç.'í,o seria desE'jável, ' tre outras" pelas seguintes razões: na em suprtmtr ou reduzir l{rlldBti- vista -recebeu a ratltíóação unànímeI

A consideração do Senhor Procura- "A tendêneta ela legislação ncdier- vamcnte até à supressão as peresn- elos seus pares naquele órgão i.ér:nICO'l
uM-Gcral. ' . na em suprimir, ou reduzir gradativa- tagens sóbre a arrecadação, parare- outra não, ro la conduta .da E'grê-

procuradori» Geral da Fazéndll. Na- mente até a supressão. a.s percenta, ias aos vencímentos, Assim se dá gtn, Comt!são de Servi!:Os Pilblicos
clonal, 25 de outubro de 1965; Ed1lLil- gens sôbre 110 arrecad:tç1io,paraleJas sejn por manírestaçüo direta da Lei que, endosasnüo, 'à unanimidade, o i
.sou )\loreira Arraes, Procnradol"_A1Sls.." aos vencimentos. Assim se dã, s~la tex.: LeLnQ 4.069, de 1.6,ll2, avr . 9" parecer orerecldo pelo nobre DepU-I
1ente. .' por mnnírestaçâc direta da ~Lel (ex: e seus Hl, seja pela ríxação de um tado Dulclno Monteiro, .relaf,or de

Lei !lQ 4.069, de 11-0-02, Art. 99 e teto para a remuneração ;;lob,ll Ia- sígnado pronunciou-se eontrãrío' ê.'
OF. N9 49-64, DO PRESIDENTEl.DA seus parágrafos), seja pela fixação zendo diminuir gfadatívanlente as de- ujJrovaçiio do projeto., /

COMISSAO DE CON8TITUIÇAO Ede um .teto para a remuneração golo- demais vantesens concedidas além li - Parecer ; "
JUSTIÇ,A, bal, fazendo dimInuir gradutívnmeu- dos vencimentos <Lei n" 4.0dll, cit ,

te as demaís vantagen.s concedidas Arb. 89; Lei n" 4,242, de 17.7.63, Clrt. O autor do projeto de lei, na .ua"
,Em 21-5-64 além dos vencimentos <Lei nq 4.069 18' e outros etc:),•. No partlcui:tr' das iustWcativa, 'situou multo bem o pro-\

Senhor .Presldente: cít, Art. '89; LeI n9 4.242, de 17'-7-63, percentagens Iegaís sõbre a divItia blema, ao esclarecer que o escôpo
. Art, 18 -(I cuuoe. etll I. No particular a tívn, deve ser esclarecido que. por prtnoípa] da .uu proposíção e corri- I

I Atendendo à deliberação unãnl.tne das 'percentagens legais sôbre Il di- decorrência direta dessa tenüênclo. g~ uma situação' d~ injustlça e de.
cu Turma itA", desta Comissão, em vida ativa, deve ser esclarecldo que, legislatlvll. já agora erigida pode dl- Slguilldade atualmente reiname pAra,1
:reunião ordinária reallzada em ,20 de por decorrênola dlret'! (essa tendên~ zer-" .., em vel'do.delro "lstema legal. com o. distribuidores e Cont'iÜ'Wes da !
l!brll de 1964, tenho a honra de 50- ela Jegislaf.iva já agora erigida, pode os procuradores da Replibllca e C'S Justiça, no tlUe tange à colltra:J~'fl ela
licitar a Vossa Excelêncla,o que o MI- dizer-se, em verdadeiro sistema. le- da Paiend<l. Nacional oU tlvel'mn suas divIda ativa da União. ,
nlstério da Justiça seja ouvido a l'CS- gal, os i'focul'!ldore~ dn fleptiblica e percentageM, reduzidAs a. qU'!lntlt:lti' Em VeIdlldC'. não vislumb~'~mos'
:peito do Projeto n" 412-63, do Sr. GIl os da Fazenda Nacional, ou tiveram V'J JmpOllderável, ou viram-nas desa- quslqlle,r parcela do prlncip;o_de equi.
Veloso, que "cstende aos Otstrlbuido- parecer completamente, ' clade que aconselhe, a exclusão da~

•

,'e, c Contadores, da., Justiça. as van- ..1ll'1S pel'ce.ntagens reduzidas a quan- .c0ucluimos' de.fsarte, pel loC,1nve- qUt!l~s sel'yentuáriós na percepção das
/ 'ns dccorrentes d'a b t tltatlvo ..\li'ponderr.vel, C\I viram-nna meneia da Projeto cuja rcjelçüo seria vant: d 'd b, , ' d di'd ti co rança exe- desaparcccr complet.amente. 'dc-"cJ'''vel''.' " d' agens €corrcn,es a co rança

IV;1 a VI a li va da União Fe': Conclulmns dt>.s511rte Dela Inéonve- ~ Os executivos fiscais. Intel'ferem êles.
dera1", ' nlénc!a do Projeto c"!a j I • A COmissão de' Const.j'tul·ça-o' e Ju~, ativamente na; murcha. das· !eltos, '

Apl'ovelto o pnsejo panL renovar a' . , ~ re e çao se- , contribuindo. des.tarte, P"~' o ·"u
Vossa Excelência os meus protestos ria desejávr,l", ,,' , tiça, rejeltou o proletl), pejo varo do êx!lo e celexidade. ,~" o_
I ti id '!inda f'!n~nntro nlls ,nformações <10 seu r!!lJIoti- ~JaJma_ Marinho, que t .
(e es ma e cons eração. .,.. Djalma MlnLqtério C:r. Fnzenda, evÚiente mo- concltIJu pela Inconveniência de sua ' Da a rcnia dos órgãos já éIlt\'idoS'.
:~(lrlnhO, no exerclclo da Prc.~idén- tivo ponderâ\'ei contn o, Projeto: a;J)1'ovllÇáo em face das rlUôes apre- de todo, improc~dentes se nos :Wgu-

. "Onerllr-s. ,o pro"lJtc dll cobran- sentadas por llqllêie Mlnlstérlo. ram O.i argumentos expendldos, p~lo
Brnstlia, 27 de ~ulho de 1964. ça judlcla1 da dlvl(~!l ativa com 111gb Aceito ng razões llpresen!.nd.\5 pelo procurador Il2sislente tIo MinL~tél'ío,

AVISO G-1,237-B, DO MINISTÉRIO um pelcentt:al em favol dos oerven- Mlnlsté'rio da Fazenda e adoto o pa- da. Fazendo,. ac.olhld05 p~jM rell'J"j
DA JUSTIÇA E NEOóCIOS INTE, tJlárlM indicados. seria, no no~so ver, recer da~Comll'oSão de constftul(;ão e res !las ComJS~ões de Constit-ulç(lo e
EXORES • medida de todo inconveniente, Enten. Justiça. que pejo voto de seu reJ:ttor :(w:Uç.a e Servl~os,públicas fr por es'

" demos que a' ,plI.rtUha dá divida arre-' concluiu peja JnCànvenlénc~a de <m! ta·'. princIpalmente" no que di,,;, re"'"
Senhor Pdmeiro Secretál,lo. cadada, na sUa estrutura' atual c tra- aprovação" • - p~ito à. ten~~cin da. atua! legísla-
Em atendimento ê. solIcitação COtl- dlclonal. não só atende It. '!,hlliino· Sala da Comissão ,em 26 denorem- çfi(), em. supruntr Oll reduzir ;;rada~i-'

tid ' O i iê" bro de 19M. Oeplltndo Dulcino Jtlo1l_ vamentlf até a supres.ão, as percen"
i a no f elo n9 1.144-64, dcsRa Egré- conven ncla adtnlnlstratlvll, como teirO, RelattJ!', ,tagens sôbre a arrecadação.' No pró-

r, a ct\marn, tenho a, honra dc traM- não comporta maior divlsfw". ilrio texto daquela p&\a cm:nóltlva.
mltlr R Vossa Excelência o pareceI' da Pemo que a' rejelçlio- do Projeto ~ PARECER !IA COMISSÃO V.a"!05 encontrar uma, expresSa con-'
Consultoria. Jurídica dêste Ministêl'io nconsclh{wel, dai o pnfccCl' nest~ sen- A ' fJssao da desvalfa dn argwnentaçlio
relatlvo no Projeto de' Lei n9 412-63' tido e segundo as considerações elt- , q<Jrnlss(io de Senolço Públlco, em produzIda pelo preposlo do Mlnlsté-
de autorJa. do Deputado OH Veloso. .' postas 11.c~tl1 ,peça., reunlno" ordmál'Ja, reaJiZllda p.m 26· de rio da Fazenda desaeonsnn'ando a.

Aproveito d t Id d novembro de 1964, Rprovou, por una- ,a..
, P opor un a e para., re- Brasllla., 15 de setembro de J964. _ l1imldade o parecer do SenhOr ReJa- rlansfo~mação' em lei do projeto s<'b '
novar a. Vossa Excelência protestos de Djalma Marinho, Rclnttll', " ror Depul,ndo 'Oulclno Monteir~,' pela eXllmi:>, qUGndo a.sinllla a eIrlml1S-
nlta esUmn e ilIsUnta consideração rejeIção no Projcto n" 412-53. "'-ti' [âncl9- d~ que os percentuaiS: cuja sll-
~ Milton Campos, MinIstro da Jus~ ,PAntc'En liA ,cOI.lIlisAo' v li f "'" pres.sao e objeto de legwlação húclIer-
tiça e, Nei1óc!os Intel'iores; , t e~ m 'prellcn es os Senhores Depll-' na 11110 aquê/.es perceblCZos IltlraZeta-

P
' ""EC""" MA CONSULTO"" JU'- A ComJsslio de Constltulçi\o c Jus- a os Gayoso e Almendra ...... 'Ezequlas mente aos venCImentos, o 1ue, eVI'.
""'" "'...... ~. t1ça, em reunilio vl'dinlÍ.ria de !lun Costa - Lauro Laltiío - Du;clno d t '
RIOICA DO MINISrnRIO DA Turma '''A'', realizada em 15-11-64, Monteiro - Argilnno Dario _ .nur.' en emente, não Se apllca ao c;;So em

::-,TUS'I'I9A E NEOóCIOS INTERIO- OpIlIOU, unAntmemente, ,pela re!elçíio ~lnnlaqul de Miranda _ Arnllldo Oar. tela, Os DIstribuidores e COntatlOl'es
....'ES. , do Projeto n9 412-63, nos têrmos do cez' -,Pedro CntJllão _ Benjl\m~n do Fóro,. como fl qUllse 'totallda:le dos
.. parecer do Relator. Farolt - João ,:Mendes Ollmpl.. , e demais serventllflri~ da Just,lça, Ilão"

O ]lI'oJelo'ng 412-63, orJundo dll. CIl. Estlveraln \ll'e$entE',s os aenhorcs 0!i411.s Cardo.so. " ,percebem dos cofres públiclls, "'se-
marn dos Oeputndos. ~stende aos Dls- D t d guranda 11 sua manutenção at.t'l\';;fs
trJbuJdores.e Contadorcs da Jus/,Iça, epu a os: 'Tabosa de Almeldll - Sala. da. Com1l'oSão em "6 d no elo recebimento das CU8tns que,' por
I\S vlll1tngen.s conferidas aos Escrlv!t!'8 Vlce-l'resJdE'nte, 110 Ily.el'clclo da Pré'- vembro de 1064, Deputado" Gal~()S; ; sun vez, estão 'na dependênCia dire
e Oficiais de Justiça, deeorrentes dn slelêhcll1, D,lalma Mnrinho - Rela-, Almtllldra Prestdente - DellUlod(' ta dos atos por ,óles ptllt.JC>Jdll; l'n-
cobrança da DIvIda ativa da União. tor, Lauro tel!âo. O.nl lUogls, RII:;- Dl/lel1lo MUlIf.e-iro, Re)ator. ZáD ~o'rque seM rendilncnws e-"liíQ em
. A percebtngem ora !l1'Opostll é de mundo Brito, Gern!rlo Freire, José • funçao da maior ou m('lKlr ath'lcl!lde

1% sôbre o valor do débllo I1j\1l~lIdo e B11I'1J0sa. O~idlo de Abreu, Dnar Men- COMIeSAO DE F!lN desenvolvida. ' '
cobrado. eles, Celestino FIlho, ~oll\l.elra de :!?te· ,. AfÇAS Se a Igeislaç!io em vlgor ntl'ilJlli

Consmmto com II traà!ção desta Mhde, Alceu de Clll'Vnlho, T'10tlceI10 PARECER llO Rl:LATOR vantagens decorrente,;; da cobrança da'
Consultoria, lJmltllmOll o \10SS0 exame Pnlxâo, Manoel 'l'lIVelrll e f>rrtlr:1,:1 Clt.:. ! __ Rclátôrio ' divIdo. ativa da "Unlllo 11 pes.~ons CIUl;.
A Constitucionalidade do Projeto, e, mnl'll.. - j~ allfe.rem vencimentos' dos oofr~,~
soh ês.~() Pl'lsma. nenhuma objl'çúo BI:aslllll,. 15 de setembro de, 1964 _ O nobre Qep\lbldo 011 Veloso. eln' publicO;;, como é o caso dos Oficinls
]Jode ser susoitadn_ ' ' T1;1110Sa. de .A/lIICltla., Vice-Presldenle <24 cl.e,mala de 11lli3. aPJ;esentoll à de Justlç.a, nada mais justo e equá'

S 'no eXercleio da PresidêncIa. _ Djai- cons~eração dest.a· Casa o projeto nltne do qu af;rlbui-h\s. 19uillmeníE',
l' ,.Mp.l!; - l\fdrclo 13rl/llo VOlt Spcr. ma MarlnTlO Relator de leI so~ eplgrafc,cons/llnte de trê,q a<;s CC>llÍJldC'l'e.<; e Dlsh'ibu~dot~J do
1!lg, roclIrllclor dn NOVACAP; ser- '.,' ~rt'igos e um pa.rágrafo, çUjo, alcance :Foro, "

vmdo nn consultorIa J\lridlca, COMrsSAO DE: SE;:WIÇO"PÚBLICO ,unlco é Q extenSão nos OJs~l'Ibujdo- ~,M,J"ê.!:te (o nosso parecer.
C'OMI8SAÓ O'" CONST'''''''''T " , res. e Contadores do ,FOro das van- ~aln das SeASoe. da Comi,;:;ilo <ic
" "-& ~, U'uIÇAO li: l'ARC<;I:It !lO RELATOR. tagens já atríblÚàll11 aos demll1s S~I" FinmlcM em 30.3.&5, Ossian Arcm-
, JUSTIÇA ' I _ Rczatório ventl!àrios dll Just.1ca, no q'.le diz 'PC. Rellllor, '

PAln:CI:1l !lO RELATOR • - r~pello 'à, cporanÇ(l dn- divida. atlvi\
Ao " , O nobre- deputado ali Veloso apre- da União. " , ,RALATOR !lA cO!,Hsk<o '

.segUl ando noz 'DistrlbuJdores e sentou projeto de lei que "ccebell o A tunna B, da douta Comlsilií.o de A Comjs.~iío de Finanças e,n Sll:l-
f?ntador~~ da Justiça, ",na interferi- 119 .12'63. oss~gll'l'au'do :r~.Oll'.tri. ConstItuIção e Justiça 'no' primeiro H Reunião Ext.raordlllârJa, 're!lJI'2~d('
.m na cobrança dn diVida ntJva da 'buldores e COntadores dn, Justí"a, qlie contact co ssu to tJt 1 d em 30 d d '.

união,.. O direito li perccp_Ao de lJ"'Q lnterterfreln 1'0 cobrall~n dn,'divldn d • o m o €I n e 'a 'I o c " e março ,e 1965, sob a pre-I !In t b ",. -,~ Ulgencill, achou 'por bem promover sldrmela do Senhor Perecchi B<trce':
I Vor can o) sO re o valor do d - aUva dn. União. o direito i\ percpp~iio a nudlêncla. dos ~{Íl1ll!~d<ll; <la JUIl- las. J're;idente e P'J'csentes o. Scnbo~

bito ajtll2ado e cobrado. II.prescntou o de 1% (um por cento) 'sôbre o \'!l- tlça e, Negócios Interlorcs' e d:l Fa- reli Il.r)' .~lcântara .;.., 'Jall'o Bnnn _
Ilustre de~utoclo 011 Veios!) o respec- 101' do débito {ljl1ieado e çobrlldó, c lenda. ", Mano Covas - .:vaseo Filho, - úJ
Uvo proJe o ~e leI.. . _ mais ainda, se no,procw;p, funclona- 'Aqllell'. ~omo e.'l:prMtDl:l)cnte deela- tlm". (lo Carvalho - Fla\'lano 1'I:beiro

A proposlçuo aInda dlspoe que, se rem maJ~ de' um escrlVno ~flcí"l de ra no 'oflO1o de fis. 10, c;rCll:t5"l"t'veu - 1,,")') ') cnbral - Raul de a(,as _
'na. processo, funcionarem mais de um jUstiça., dlstrJouldor, coutador a' per- I!l\IJ, ani\ll8e 110 Mpecto ,da. constituo Flor'"" "'""rfl\ - Oss'an A~(!"'~
fljU'.rlvllo, oficial' de jU~tlÇR, dlstrlbu!. centJlgel}! sei'á divJdida. llróporcitmal, cI<!ntlliônde llalnal>!rln,- não dil'is.I\U- Olovls Pestana, - }ÚgelM~rl1Y ::
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II - parecer
Sou contrário à aprovaçÊ!<l ao r'l'<JooO

jetO em referência., Acho que 11 pre.
fellura Jnteressa.da deverá propor •
compra do imóvel pretendido iI Rêds
Ferroviária Federal SI A, ou sua ll(l~
lizaçAo por empréstim~

PAll.l:CSll l)O DI.A2'Oa

1 - RelUtólio

O nobre Deputado Carlos wernec.
enr'csentou p!',;)Jeto qUie lõUoorl~
R~de Ferroviária Fcdetlll Q do""
edlflcio e n respectiva. 111'08. de terre,
no ds llol1t!ga. estagio de p:U:3ageirCII
do. Estrs.tia de Ferro LeoPOidln(l aa
Municlplo.de Petr6polls. :E.'stado lk
P..!o de Janeiro.

Relakldo p(11) nobre Deputado Wil.
son Martins a Comfssfi.o de Justlçt
apl'ec1anào o projeto opinou lUlân!
mcmenle pela sua const!éucionallda.
de.

Posterlormente foi o projeto ll. Co"
missão de Tmnsportes sendo relata.do
pelo nobre Deputado PUnio casta, que
Mo lhe deu parecer 1n~tramente fa
vorável eugerindo que a Prefelmra In.
teressada. propusesse a compra. do
imóvel, ou .sua utilização por empré.ll '
tInJo parecer ês8eendossaqo pelos sem
~res.

Data VCll:a em que pese a !ntengãB
do nobre relator da COmissão de
Trs.nsportes, ver.l!lea.sc que seu pa
reoer brensplle os IlmJtes e50lHlCl!lca
mente técnicos a que se deveria ater
Já. que ! Oom.lss4o de Justi~ é que
caberia. como de fato coube. aprecl4r
o aspecto juridlco da. dl)(,çlío prop0ó1
ta. .

l!l a douta Com1ssll.o de Justiça pe
los seUs membrOól mals representati.
vos. inclusive o própt10 Presidenw
Monsen.hor Arruda. OAma'r& e os jl1.

OOMISSAO DE TRANSPORTES.
COMUNICAQOES E OBRAS

PúBLICAS .

OO'Mi.!ló3AQ DE CON8'TII'f'UlOAO l'AllECI!a DO RELA'l'OR

l!l JUS'TIQA I _ (JOnEnderag{ies

PAMllml DO utA.'Roa A) O ~jeto n9 1.374-113 pretende
I _ Helat6rfo que Imóvel da R. F. P. S/A seJ/t

doaho ao Munlolpio. n acldade de Pe-
Rooot!ltsndo projeto-de-Iel semelhan- &óno11s Estado do Rio t!e JaneIro.

te 80 de nV 647-:8. de 1955. de autoria :8) Os bens da UnIão. tra.nsferldoll
que nli,) logrf)U apronçfio no Senado para " !:t. F. 11'. EVA consMtUirs.m o
Federal, o Ilustre Deputado Caros capital da emprêlla, coma N$a o art!
Werneck apreS«Dtou o Projato nd.. fl,'O 29 da Lei nQ 3.11B de 16 de março
mero U374-G3, para autorlzar 8 lUlde de 195'7:
Ferrov.lárla Federa a doar o ediflclo Art.:lo O Presidente da Repúblira
e 11 respectiva área de terr~ da es- destaJw4. D&r DeM. o r~esentan-

Projeto nC1 1.374-A, de 1963
Autoriea a RiJde Ferrotnâría Fe

deral S. A, a doar o edi/lelo e a
ren]JectJl'a eJl'ea üeterrena da an
tiUlI estação de passa(}eiros da
Entratla de Ferro Leopoldina ao
.Munlcl1ll0 de Petrópolis, Entado
do Rio de Janeiro; tendo parece
res: tla C011l1ss(io de Constítuiçllo
c Jw;t!ça pela cOnat/tucíOna!tda
ele; contrário, da C01/l.iss(lo de
TI' a n s p o r t ea, Comunicações e
oora« Públicas e, com BUbst1tutl
1105, da conussão de Finanças.

WUson Calmon - JOsé Frclré
WaldEmlllf Guimarães e Aécio cunno,
opina, 1'01' unanimidade. de acõrdo
com o 'parecer do relator, Deputado
Ossían Amnpe, pela. aprovq!)ão do
Prajet{J no 41-63 que "Estende aos
DIstrlbulcl<Jre., e Contadores da Jus·
t1ça 118 vantazens decorrentas da co
brança executíva da dIvida ativa. da
União Federal". . '

Sal.,.. das Sessõe~ da -comíssão de
F!n.anças, em 30 de março de 10m;.
PC/'tlo1thl Barcellos. Presidente - Os
"Ütn ArOr1pl!, Relator.

elez em dez minutos. correndo dois. taçáa I!e passageiros da Estrada de te da União nOôl atos COnstltlltlvos de
até três õníbus em cada horário. Por Ferro Leopodina. de Petrópol&, a. êsse a. 1<'. '1!'. S/A. o qual promoverá:
Isso o problema da construção de uma mesmo munícípío. a) a avaliação dos bens e dlreltl!J
Es~ação Rodoviária é dos que recla- Na defesa dessa proposição. o seu arrcledos para oonstltuirem o, caplüil
mam solução urgente e adequada, utor diz, em resumo: da. UnIão.

Acrescente-se duas circunstâncias 1) que o trecho ~io-Petrópoli8 d ft O) AIn.da. o art. 4c da Lei númeroque também sublínham a necessída- "" ~ & 115 dlz
de premente de sclucJona1' o proble- Estrada de Ferro Leopoldina foi ex- •Art. 49' A união subscreverá a to
ma. pet,róP'Jllil'é cldade de veraneie tinto por ,decreto governamental; talldade das ações que constituirão
e de turlsmo, O Museu Imperial, que 2). que Petrópolis não tem estação o capital inicial da R. F'. F'. SIA e
recebe milhares lie visitantes e tu- 'l"o~Ovll\rla, apesar de cidade turistl- o integralizará 'com o valor:
ris~as constítu] o mais Importante ca.,. . a) dos bens e dlreltos qre hOje for.
Museu' de nosso paiS, no gênero. 3) que o tráfego rodiViá.r1o interes- mam o patrimônio das smprêsas fel'.
A~rnçiio permanente. é referência tadual é muitd intenso, especíatmente rovlárias de sua propriedade e que
obrigatória do tln'iSmo Interno e in- para o Rio de Janeiro. correndo Z e foram Incorpcrados ê, R. F. F. S/A.
ternucíonot. A segunda círounstan- 3 ônibus. de 10 em 10 mínutos; D) Pelas razões expendldas enten
ela dia respeito ao clima de Petró- 4) qUe as chuvas são copiosas na- do que o patrimônio da R. F: F. S/4
polls, assinalado pelas chuvas cons- quela cidade. preferIda, também. pa- não poderá ser ismplesmente cedido
tantes e prolongaclas em grande par- ra veraneto: por fôrça de um dispositivo de leI or
te do ano constituindo medida inl1ls- li) que não há áreas livres em lu- dlnárta. por s etratar aR. F. F. S/A
pensáveí assegurar proteção aos pas- gares adequados. para a edltlcação, de lima emprêsa com acíonlstas que
sageíros, quer da sua população. quer pelo municlplo, de Estaçli<l RodoViá- deverão dispor. de seu capital em As.
dos visitantes e t'W'lstas. ria; sembtéía ,

En(ttet.anto PctrÓPOlls não tem Es- 6) que o prédio em 'tuestáo. Intro-
tação Rodoviária e não h6. área dís- duzldas pequenas modificações. Se
punível para construt-Ia, A últtma prestaria excelentemente ao abrigo
e únict\ solUção que resta para. que dos passageiros de ônibus;
ao cJdade possa ter êste lOcaI apropr!a- ~) que, ainda quandcí a Rêde Fer
do e condigno é o aproveitamento da. roviárJa Federal dCll'ejasse. restabele
antIga estação de pll.llSllgeiros da rer o ramal ferro i~-l d P tr6 Ils
Leo"'olcUuft hoje' prAtlcamellte inú"l v .... o e e po ,

>' ~.. w poderia utlllzar-se. de duas outras Es-
dados os motivos apontados. tações. uma de carga e outra c!e pas-

<PROIETO N9 1.374, DE 1963. A QUE Ocorre ainda que a doo.ção dêsse aageiras; Sala 107. em 25 de novembro da
SE REFEREM OS PoAREOJilP2S) prédio e re&pectlva álrea viria. po.s.si- B) que a p()~ulação petropolitana 1964. _ Deputlll!O Plíllio Cost«, Re-

bUl!ar que com adaptações relativa- e.sper lUl8l d d li d la!D COngresso Nacional decretaI: mente pequenas e 4e rec1uzklo custo, o. com e a e a aprovaç l" o or,
Y presente projeto. o qual traduz melhor -Art. 1V l!: a Rêde Ferroviária Fe- !ÕIl5C transformada li. estacão ferro- aspiração sua;' PAlIEm DA COJoltsSAO

dC'roI S.A. autorizada a doar ao viárIa em estaç,ão rodovláría. Já que 9) que o projeta do Deputado Vas- A Coml.ssão de Transportes UOlJI~-
:MunidJp!o de petrópoUs, Estado do o prédio se presta a es!Ia aàaptaç5.0 co Filho. aludido acima, fOI Il,provado nJcações e Obras públicas, cn• .a.
Rlo de JanelIo1_o edlficl0 e a. respeo- e a área é suticient.e e estA bem lo- pela Câmara; reunião orlinárJe de 25 ele nov :0
Uva. área de wrreno da 8ml;a Es- call2.'1oo }Xlra a,tencleT à movtment.a- 10) que o Senado Federal o rejeitou de 1964 pre~mtes os Benhores GeJ.w
tnção de passageiros doa Estrada. de çã.o do.!; veicules. SItuada num des- nllo pelo m~rlto, que foi reconhecido. Amaral Prwdente. Vasoo Filho Vlce
:Ferro LeopGlcUM, para nAle qer IXlns" vio da linha férrea, a referida esta- e sim pela at!vento da Lei nV 8.115. de Presidente .Orlando .sérlole Vice-Pre.
tl'U!d(1 a Estaçáo Bodovtãrla.. rão não seria óbice se 'por remota UI de marco de 1957. pOr cuja fÔrçl\ &iclente PIJnlo costa, Relator AlItônlo

hipótese, Q tiMe Feroviár~a Federa.'!" B lJ A d ~ol1ember Cel~ Mm
Al'V. 29 ESta lei entrará ea1 ViS(J1' $., A. pl'etendl!2e futlurainente res- o Jmóvel descrlto PIlSEOU do dom1nlo a y rmnn o ... g.o

., t d bll li -, da União "'ara o da RMe Ferro\'lãr,'1l til Dias Menezes D~omiclo Fr<h1as Hona ua II e sua pu caç o, Tm'Ogü Il,S ttlb""ecer o ramal feil'rovlário. porque '" r{"clo Bethôn,co, Jalles Mach:l.do Ni-
'W dl"posirõe.s em C'JIItrarlo., dl.,porln ainda de dlUl8 estações. uma Fedeml, S. A.: colau Tuma Ormeo Botelho e Wal-

oJ'ustiJlc!.I('.fiD -- de cnrga e outra de pasSageiros. 11) !Jue. finalmente, a Rêde Ferro- üemar Gu1marAes e.prell1ando o Pro.
A solução alVitrllda por ílste pro- vll1rla Federal está disposto a. fnzer a j ,. 9 1 374 6" ..Autorlza. a. Réd~

TJ'ês estlções ferroviárias exl.stem jeto constitUi anUga e v~mente aspi- doação em causa. ie7ro~lTU'k S~ "A:-a doar o editlclo •
dentro do perimetro umano da oids.- ra.~ão da coletivIdade petropolltans. e .8 respectiva. área de terreno da an-
<le de petrópollS. A antlgn e.sta~.ll.{l de te concretizada. serviré. para que PC- II - parecer t!ga estação de pll.csagetros da EStr8
porsngeirOS. locel1zsda no centro da f,ró1x>l!g PClUo. receber condlgnamen- O projeto te inspira em razões de da de Furo Leopo1d1n.a. no MunJcíp1d
cidade, a. estação de oa:-gas. ainda te. os milhares de vlsimntos e turiB- mllJllfesta interêsse públlco' não fere da Pe~6pt;lIB, EA:6(!o do Rio de Ja.
110 pertmctlo central e dJ,stante da tas (lue a ela afluem e que até hoje CIoualquer )lrinclplo copstitllcJonal e neiro" _ 9p:nou peil\ .sua rejeIção 1'01
;prImeiro 'pouoo mais de mil metros. ficam sujeltos As intenJpérlOi1, o que está red.I"ldo em estUo convenIente., unn.nlmldácle.e a estagao do Alto dI! Slln"G.. loca.ll· oonstUuI de cert.() modo um vexame ..
2Ilda no bn1rro do mesmo nome e que para uma cidade que, ,entre outrOôl ?i~lndo. assIm. pela sUa constltllclo- Sala 107 óIl3 25 de novembro d.
corresponde ao tópo da serra.. tltulos. é C01lblderada a lltlJo. de vlsl- na... asn~' m 22 d jft~ei d '0-' 19V4. - Dep. Cclro AII14m! - ·Pre·

Com a decisão governemlKltnl de tas do Bracll. ""ra la, e e~, ro eu". sldente. _ Dop. Plínio Co!ta _ Il.e-
suprimir Q3 li.'anaLs ant1ecoD(}mlcos, Finatmente cumpre acenmar que Do - Wil'$on Marttns, P..~lator. lator.
() trecho Rlo-pebrópolls jâ foi extinto medida. ora. pleiteada jd.' foi objeto de PAllFCER DA COllllSSÃo
II Idântlca. med!da. foi datermlnacla. exame e aprovação por pjl.rte deJta.
jJelfl RoMo FerrovJó:rfa Ftderal 8. ,.. CIUllau. Federal, através de proJcto A Comle.são de Ccnstltuição e Jus
tj'llmto ao trecho Petrópolts-Tr&l l\P1'e.sentado pt;10 De-.,uta.do Vasco Fi· t!ça. em reunlão extraordln~rla de sua
nlos. Em conseqUênola é óbVio que lho, Gob nO &4'i;,l:l, de 1965. a.l;)rovado 'I'utma "A", realizada em 22 de abril
tais estações perderam a sua. !lnalJ- por esta C!lSl1. No Senado. todavia, de 1lJ1I4, opJnou, unAnimemente. pela
dade. Há. m.Uito. aliAs. a estar,llll de a propec~âc toi reJeitada, mas em constnucionalldade do Projeto ndlI'e
1l1lSSl!llelros da antIga EstrlUb de Fer- vIrtude do. superveniência da. Lei 1'0 1.374-63 nOS têrmos do parecer do
1'0 Leopoldlna deixou pril.tioamente de n9 3.115. de 15 de mar~ de 1957 que relator.
1)01'\')1' às tl'M flnalldadoo po's tnce crIou a. RMe l"Cl'rovlá.rla Fcdernl Estivl!1'1lm presentes os senhores
no- llicrcmento do sistema dê 'trens- S. A., a qUal tornou 1nexeq\úvel a Deputl!dos: Arruda Câmara. ni cxer
1l0rte rodovlbio que 11,0. Pebró'Jolls· d~arão pt!'l União CC'll10 lP1'evla. ci~lo ela Prer.ldcncla - Wilson Mar·

-00m o Rio de ,JOl.nolro (Estrad:!. RI-o- aqoole projl1to da p",!:rJmÔnlo Cl1l9 titIoS. l<elator - !Telfon Ca=neiro 
:Pet,r611ol!&) qUfUlta. com o !n&er!(),\" passua 'Para ao Rede l"el'l·09:Iãrla. Fc- JJlI.!l'te Vieira _ OvJI110 de Abreu 
(ESW'!l{la União l'ndústrls.) era diJnl- dera:l !!l.A. • Obllg'as Rodrigues - Alceu de Cal'
!luto e Inex;pl'eSi!livo o número de ~te projeto atull.llza e torna viável nlho - Jo.!-'lnoel Ba,rbuda _ Jos6 Bur
composlt;ões e de passs.goeirOól a que a medida. u.bendo-se o.lnda. que Q nett _ Florlceno Pa.ixão _ LlIuro
servln. aqll~11J, estaçfto. RMe Ferroviária F€iÚsral tem nUa- L91tlio _ Aclolv Ftlho - 8téllo Ma-

Pl'tl'ópolls 6 cidade de feição topo- r!'Ao B lUa di.suo.sição de at-ender Il. roja _ unlrio Machado _ Ivan Luz.
r;r!Wca caracterlrtlca. atirada no di\'Ill'OIlS S'e1vlndicnçtlu; :ulg.tlvnmen~
longo dos rics que cortam e S'drpm- nos edlflclos e às que se lhe torna-. Brasfila. em 22 de abrll de 1964. 
tei'alU o fundo dos valeR. O proble. l'OJll dlt1Ztn:t~els e (lnerosas em vh'. A1'1'flda Co'mara. no exerciclo da Pre
ma de â'l'elU: dlllponl\'ds ag!lwado tude da supressão dos 1'lItnals anti- s1dmcla. - Wilson lIfar!ills, :ReI!!tor .
pela clrcunstân~Jn de tratar-se de c1- êCC!'l6mJ.to..cS. .
darle de vel'ltneJo e de enorme parque Slla das Sesaiiell. 12 ~, n<Wel,l1,m-o
1ndustrlal. e p.el~ espeeUiacãO imo- de lS63. - Oa1'10# lYe1'1Ieck - liDO
"11111'1'10, é dos mllls sérios. Nlío hA - :Rio de Janlllro.
é!UH dlEJ'onivels ele Que o Poder Pú
blJco possa. ut!llZlll'. masmo através
1% cle~spr<mrÚ1ção 11 fim de conF.trulr
n g,tae1ío ROdov\/írln, porquanto Uld8
n "-!'ea Já ..e acha ocunac!a. no:, com
trurõe. e ol<tl l!lelltnO <l:l mol'l'O/l,
fl,tull.l1T'ente. estão dpnsamente 'Dovoa.
clr 'J(.!'f'lt'l cl~sPe~e mn!s modes~s.

o trãfc>,o urbano de pG~~eiros
prGe .er avallll>:lo pela populaQão pe'
trol1oll!pna.: 150 mil hablta.ntes. O
tr!ifer;o rodnvlJI.rlo Intcre~lndual é dos
n'lllf~ jnfrn!o~ dQ up!s, t'l'lnn'l1'lÍvel no
d~ ee...'t"!f,",t< .. ~t':" 1"(","0 M~!'h]do p:\'r~

o RIo ele ,laneiro. cc>lll. horários de



{J1ulnta.felrr ê
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~rlr de 1~~ "'4à'.
_ • - :zeo:cOlllUtIlUZU Z

:riStlls Nc40n cw:ne.u-o Laerte VieiJ:Q
Ohagas RodrJgue/l Alceu de carvalho.
Sté1!o M«roja e todos os demais que
..ubscreveram o parecer homens de
comprovada exper .êneía polínca alem
de jurlsoos consagrados, opinou peja
SUa cOILStitúcionlllldade e juridic:da
de.

U - Parecer

A ran de evitar demiJ:a maior em
proporcroncr fi. comun.dade ele Pe
tróp<>Jls' um tão alto beneficio, apdo,
veno a sugestão da Comissão de
Transportes ravor.veí à .cessão do Imó
vel .iJ. Prefeitura ?<Iunlclpal. daquela
CIdade. por (tnprestimo ressalvando
contudo, que o E.eja pelo prazo de 99
atlvS' e que se facUlte à. Preteítura de
molir acktptar ou conStru;r nôvo edí
fieio destínan i\. estação rodovíárra.
- A maférta em aprêço sugere alga.
IIW.S considerações. Lniclalmehte deVt
levar-se em cinta que a Rêde Ferro.
viária Federal com seus constantes li
crescentes didic:t.s vem contribuindo
decLivamente para o agravamento da
In!lação na RrtlSll. desde lt sua coas
tituiçào vale dizer desde o adventn
da Lei nV 3,115 de 16,3.1957.

Uma. das maneiras de se redusn
ta~ defic.ts seria a extinção dos ra·
mIÚS deficitários - medida P1'Op~tll
em várias :(l,(!nJ.mlst.l'aç.óes mas qUe SÓ
men.te agora, no gOvérno de Sua Exa.
u Presidente Castelo Bl'rmco está sen-
ào realmente executada ' .

Assim e o povo brasUé..ro, obrigado
tiO recolh!mento de suas o!>rígaçõ~
fiscais usuário ou não do" ser viços da
Réile Ferl'Qvhírl~ Federal que ooaból
por valer à enUdade, tlll.s ocas!õe,.;em
que o Tesouro Nacional se vê com.
pel;do ao soeoorer seus calamltOllO~ de
1ioits. '

Justo será p01·tanto que a Rêde Fe
:rov:áJ'ia Fedel'llJ sem Onus algum pare
I\CU patrim/lnlo ativo, retrlbwlt tais
/!l\C1'l!íclo5 fazeooG i'<.werter em ~nf

!íclo da colet;vid~de pet.ropolitana
uma pequena. parcela de seu enorme
patrlmÔn:o. Mormente quando se tra
ta ·de um. prédio velho ~enI qualquf.\:
urventla, no qual permanecem eêr""
no 2(l funcioniorl'llS ~a v~ia~ .. a.s
-.Jstir a obra inexorável de sua de;s·
trulção pelo tempo.

O nobre Deputado carlOG Werneclt,
em sua justlficntivll. d.e 'uma l1gein.
explicação sóbre a cidade de Petró
polis dizendo:

"PetrópolIS é c1dQdede IelçAo
tepogrtlflCa ca.racterísUca, estira
da ao longo das rios que cortanl 6
.scrpente:am o fundo dos vales. O
problema de á.rOO,ll disponívei •.
Agr-avado peIs. circunstáncla <1e
tratar-se de cidade de veraneio
e de eI10rm~ parque industrial ,
pela. especulação lmobUiárla, é ews
mais Soo:05;. N~o há áreu.s 'd:,s.
poniveili que o Poder Público })Os
..a. utlllza.r mesmo através de de
.sapropl·iações. a fim de constrUil
fi" Estação RodOViária porquanto
Mda a· área já. se acha. ocupada
por construções e até Ihesmo os
morros atualmente, estão deIL'<8.
mente povoadm pel!Ls cla.sscs ma~
l1lode.!tas." .

A ddade de Petr6poI:s tem uma
projeção lnt.er.n.QCJOlllll. Recorda o In..
tel'êsse que lhe dedicou nossos loia
lmperadodes pois toi· D. Pc.dro I quem
;lru;talou na Fnzenda do Córrego Sêco.
ell1 1830 os prlmelros colonos alemães
- cujos descendentes até hoje cons
tituem uma parcela importallte _e ca·
racterstica. de SUa população traba,
lhadora' e progressiva. E a estátU8
do engenheiro alemão Major Jul:o
Frederico Koole1' até hoje recorda a
consl;ruçáo das primeiras estrades na
Serra da. Esbrêla. .

Amada peiO$ imperadores Pedro 1
• Pedro n e por todos as pre:;idente.ll
da Repúbllca Velha, Petrópo!ls pOSSUl
dndmeros prédiO& de eVOC<lçl\o hl$tó
1'1_ e an!st!cla, como a casa do :se.rlo
do :RJo lJrueo a cllStl d~ Santos Ou-

. mont"qJl(l<lAolo da PrlneeBIt Isabel •
o a~, ~~ 1'rol)lll'Ú\1 - h09'

trllllSflll'mado no famoso M:UIleu Impe
rial. Além dis~" estão em Petr6PolJ&
0& restos mortais de D. Pedro !I e
da Imperatrfz Teresa Crlst!na•

Capital do E,tado do RIo de Ja
neiro entre 1893.e 1902 e capital pro
vlsória do Brasil durante muítos pe
riod0ll de nossa história, quando a
eanlcula do ex.Dlstrito Federal obri
ga.va nOSS03 governan:es à. tradicional
"subida da serra: :petrópolis manteve
em ritmo crescente uma situação prí
vHegiada. corno metrópole progressís
ta. -

, RtJieiirlo de grandes acontecimentos
polti<XlS de nossa páltria, sede de me
moráveís eonclaves Internecionaís on
de roram celebrados tratados de paz
e harmonia entre 111> nações - Pe
trópolis é uma das v!Sims que obríga,
tõríamente fazem 'os estudantes e tu.
r1st1l.. de pa5S'lgempela Guanabara.'

Conseqüentemente é justo que esta
cidade de aucerees históricos e de fi.
sionomia rkíente o que suas famo.>e.s
hortênclas dão trudícíonal colorido
seja beneficiada com uma estacão
rodoviária ã altura de sua importân-
cia. e necessidades. .

O empréstimo sugerido não Impll.
cará em de~pesas, Pelo ccnrcárío, Em
boro. em reluzida prop<>rção ira mt
nodar ." def,elt da. Rede Ferrovll'trlo
Federa.!, pois iI antiga estão tp.rrovla.
ria. em parte destelhada pelos tem
poreis de veráo e --com sua pintura
externa de.shot:lda, oferece uql con.
traste constrangedor com os belos
prédio. li (\8 bem ajardinadas residên·
elas que o circlmdllm.

Razóes econômicas ~onWm-se po~
aOa mot:vos hl,<;tór!cOs e urbanLstlcos
110 sentido de que ll,jlt favorlÍ'fel meu
parecer. para que se autorize Q R.êdé
Ferroviária Federal a ceder sem õnus
a antiga estação ferroviária, .. Pre
reitura MUnicipal de Peti'ópoli.• pelo
prazo de 09 anO!, parecer que esperc!
seja referendado pelos melU; ilustres
1"dtell na fonn..'\ do SUbstitutivo em
an~ que tenho Q honra de lhes apl'e
sentar. .

ast~ m'~l p~tllOOl". ~'Vo melhor' juL
t.o,

$ala dtls Sel;oS6es Cf,!l COlllJ.çSl.IO de
h'inanças em 31 de março de 19l15i 
Daputndo Mdrío TalllbOrinde(JllJ/. Re·
lator .

SUBSTITUTIVO AO PROJE'1'O
N9 1.37U 3

Autorl.'(l a Rl!de FerrOUIUla F•
d.'eral S. A. a doar o edijlció e
a respectiva· área de teareno' aa
antiga eslJ/lçáo de prl8sage1ros aa
Estrada de Ferro Leopoldina ao
ll!uniciplo <U Petrópo'!is, EstacW
do Rio !le Janeiro.

O CongressO Nacloool decre-ta;
Al't. 19 E' a .Rêde Ferroviária Fe

deral S. A. autorizada ao ceder sem
Mos, por emprl!.St.Jm.o e pelo' prazo
de noventa e nove (99) anos ao mu
nicip:o de Petdópolls Estado do Rio
de Janeiro o edlficio e a respectat1\'1lo
área de teneno da antiga Estação de
passageiros da. Estrada de Ferro Leo
poldina, Iacult:lIldo a. Prefeitura Mu-'
n!cipal demolir adaptar ou construir
um edificio dcstln1ldo e" EstllÇão Ro
doviárlll.

Art, 29. Esta. lei entrará eM vigor
M daia de sua. pubUcação revogadll.!l
as dlsposiçõés em contráriO.

So.la da.~ SC.ESõea. da Comls:!lo de
:Fmanças em 31 de março de 1965. 
Deput..'1.do Peracchi Barcelos, Preslden
te - Deputaew Mário TumbOrindegull
Rela.tor.

PARI:Cl:n DA COMISSXO ,

A· Comissão de Finanç8ll em' sua. 6.
Reunião Ordinária rea1l2ada ell1 31
de março de 1966,.soh e. presidência
do senhor PCl'Qcclú Barcellos Pl'e.l,
doote e presentes o:; sênhores Gayoao
e Alinendda. M&rlso Cabral;" Aê<:io
Cunha' Wi16oÍ! Caimon P'lore~ Soue4
Al'gílano D&ríc H~ :Yo:hy; Visco

Filho Marw COva.~ 1t9,]0 iP1Wpalcll
Ossian Al'al'ipe Ozanam coelho, Ar'j
Aldntara. Ath'ê Coury Fcnmanoei
Wa.í.';mBIUl, Auy santos Mario Tam
borindeguy Edison Garcia José Frei
re e .Waldemar Guimarães opina. de
acôr40 com o parecer do relator Depl!
tado 'Mário Tamborlndegu'Y, ]leIa apra
vação do substitutivo anexo pelo mes
mo of'/:ccldo ao Projeto n9 1.374.63

'que "autor;za'(l Rede Ferrovlárla Fe.
deral S. A. a doar o cdiflclo e a res
pectlve. áre.a de terreno da antiga e3.
tsçâc de pnssage1r<:Jsda Estl'o),da de
F~'IO Leopol(~JDa. ao Munlcipio de
Petrópo}i,~ Eslado do Rio de Janeiro",
adotando-o; contra o voto do Sr. FIo
'res Soares.

Sakl das sessões da Com~1\o de
Finanças em 31'de março de 1965, 
Pilral!Chi Barcellos, Presidente - Mel_
rio Tambori1lde{lull Relator.

Projeto n" 2· 644-A, de 1965
Autoriza o Poder Executivo a

abrir, pela Ministério da Aero
náutíca. o crédito especial de Cr$
103.806.000, para o fim que es-'
pecljica; tendo pareceres: da Co
missão de consututção ,e Justiça.
pela constitucionalidade; favorá
veis com emmtda:, das Comissões
de OrÇalncllto e de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas;
e, lal'orrít'el, àa' Comissão' de Fi-'
"'anças.

(PROJETO N9,2.544. DE'1965, A QUE
aliJ. REFEREM OS' PARECERES)

° COngresso Nacional decreta:
Art. 1. Fica o Poder Executivo IlU

torizado a.' ahl·ir. pelo Ministério cia.
.A.eronâutlc.a; o crédita especial de ••
01'$ 103.808.000 <cento e três mllh1íes
oitecentos e seis mil cruzeiros), p~l'a

atender' to despesas com a execução
da Lei n9 4.340, de 13 de junho de
Ul64, que dispõe sôbre 1\ doação de ca
sas residenciais às tamillas dos miJi:"
tares da 19 Grupo de Atriltl)ão de Caça
da Fôrça. Aérea Brasileira, falecidos
nas condições prevIstas pelos artigos
2' e 39 do Decreto-lei n9 8.794, de 2:t
de janeiro de 1946.

Art:. 21' FICa revogado o artigo 10
clt. Lei nO 4.34.0, de la de junho de
1~.

Art. 39 Esta lei entrará em vigor
na daia de sua publicação., .

Brasllill de de 11164;
143c da Independência e 73 da Re
pública.

MENSAGEM No 50. DO PODER
EXE'CUTlVO

Exc:elentisslmos Senhoros Mcrnbro.s
do congresso Nacional..

Na f01'IDa do art.. 49. "caput" do
Ato Institucional, tenho 11 honra de
a.pretlentar a V, E1xas. acompanha.do
d.s. ExpOsiçáo de. Mot'vos do Ministro
de EStado dos Negócios da Fazenda,
o incluso projeto de lei que autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo '1>11
nistério da. Aeronáutica o crédito es
pecl~l de Gr$ lQ3.80S.0oo <cento e
lrú milhÕes, oítoce.ntos e lle~1I mil
cruzeiros) para atender àS despesas
com a execução da. Lel n9' 4.340,. de
13 de junho de 1964,. que dJspõe 56
bre a doação de caSE& residenciais àS
famlllu dos ml1ítares. do I' Grupo
de Aviação e Caça da Fliroa Aérea
Brasileira, falecidos nas cond!ções
previstas pejos art.!l, 29 e 39 do De
creto-lei n9 8,794, de. 23 de janeiro
de 1,,946.

'0 projete ell1 {'>3uSa prevê a revo_
ga.çfi.o do artigO 10 da Lei, n9 4. s'(()·64,
supracltllds, peja sua de.lllltualízaçlío
face a atual conjunt~rj!,ecoMmlea.

Bl1IsilSa, 24 de" margo dt 111f1.
H •. e. -"ra~o;.., , ,"

ma'QSIQAO D:U: MOTIVOS N' 1.071.
DO Afl.'fJ.sTRO DA FAZENDA

Excele.ntJ.ssimo S e n h o r Pl'csldente
da República.

Na ·E>:pos~çã.o de Mo~ivos ne 191, de
12 de outUbro de 1964, pela. qual o
81'. Mir.i&tro da Aeronáutica soliCita.
ll. P.berturlt do crédito especial de
Cr$ 103.806.000 (ce.nto e tr~ milhões,
oItocentos e seis mil cruzeiros). para
atender à,s despesas com li. esecueüo
da Lei n9 4.340. de '13 de junho úl
tímo, Vossa Excelência houve por
bem eX'31'3r c segu'nte despacho:

I "Para o Ministério da. Fazenda
.opinar" "

2. A mencionada. lei, que tem por
!!1Ulltdt.Jde a doaçâo de. casas resí w

deneiais às famílias dos mílítares, do
19 Grupo de Aviação de caça da.
Fôrça. Aérea Bras:Ieir!t. falecidos em
combate ou em acidente de serviço,
na forma das arts.' 29 e 3' do Deere
to-lei ne 8.794, de 23 de janeiro de
1946, transcritos a fls. 37-38. •

li. A mesma lei. em seu artigo H},
detennlna que durante :do!s anos os
orçamentos gerais da União cOILSig·
narãc; ao Ministério da Aeroni\ut:ca.
e. ímportáneía dEi C1'$ 5.ooo. 000, para.
tal fim.

4. A favor de sua pretensão, alegl&
o senhor Ministro da AerOná.utlca,
que aqu~la Importância. ell1 face da
atual conjuntura econômica, tornou
se Jnsuflciente, uma vez que a ~ do
tação de Cr$ 10.000.000. entã.o fil:ada,
atenderá apelllc,s a· despesa de escrj,
tura.s, ta;gas e (lutl'OS emolumentOll
decorrentes dn.:i tl-ansaç{íe.s de com
pra das1nlóYeI$ a serem' doodO!!. .

5, Assim, de l!cclrdo conl os estudos
procedidos pell\ Subdlretoria de Pla.~·

nejamento e Legialacão da' Dir-etorm
de Intendência daquele MInIStério. li
despesa com a aplicação dá reter;da.
lei pode ser estlmada em Cr$ •,'••••
103.606.000, valor do crédito especial
ora.' soUcita.do.

6. Por outro lado, SlIUenta que não
houve tempo para a inclusão da do_
t<lçlí.O elÍl aprêço. na proposta orça._
mentárí'l para o exercícIo de 1965.

7. -Diante do exposto e embOl'a, ..
sltU1lçifl a.Jt.'1.mente deficitária do Te
souro Nacional não aconselhe, no mo
mento. a assunção de novos compro
Il}ISEOS financeiros, conforme salienta
a' conta~orla Oeral da República, esta
Seeretarm de Estado nada 'em a opor
à. abertura do cl'édlto especial em
aprê<;o, luna vez que o assunto náo
Implica em desembôlso imedfate de
numerário, por parte do Tetlouro Na
cional, e ainda considerando.as pon
deráveis rllZÓes apre~entadaB pelo Mi-
nistério da Aeronáutica. . .

8. Nestas condições, tenho 11 hOnra.
de submeter o ;u;sunto à. ai ta cOILSI
derução de VOSSa Excelência, acom
p;lnhado dos projetos de Mensagem
e de LeI; que consubstanciam a. me-
dida pleiteada, '
.Aproveito li. op61'tunJdade para. r.e

novar a VnsM Excelência 015 PI'Otestos
do 1l1eu IlI4ls profundo respeito. _
Octávio UOlivéa de Bulhões, Ministro
da F'llzenda,

LEGISLAÇAO CITADA

LEI Nq 4.340, DE 13 DE JUNHO
- DE 1964

RJgr..14 a execução do art. 3'da
Let no ~8, de 29 de outubro de

1948. que /flspõe sObre a extensão
de 1){1.ntagtms do montepio míll-
tIlr. . .

,,0 Pl'e;;ldente 4A RepÚbl:ca.:

Faço a.ber que o congresso Nado
IlBl deer~ta_e eu IllLl1ciono a seguint.e
lei: .

Art. 19 cA famflla do mUitar do l'
Gr:úpo d4I A.vlaoão de. Caca da F'ôrç&
A6xea BrIl8l1eI1'&,. falecido ll.IlB condl-
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'l'tIlU)uro NaolCll1lll não l1oCallielba. no
momQJ'lto, Il. UIIun\lAO de novos com
promlsscs flnancelros".

11 - Parecer

Opino ~varàvelmente A lJropOi\W
ção junta, Jamentando que. mais uma
vez, de projeto dessa natureza não
oonste a Indicaçílo do recurso. a que
se refere e. lei em viiOr; mas com a
emenda. de modo a. ser intercalada..
após "Minlstério da AeronáuUca" a&
expres.!õe.s, "xespeltado o disposto na.
Lei n9 4.320. de 17 de março de 1964",

Salvo .melhor juizo.

Sala da. ComisSão. 91 de março de
1965. - Ruy Santos, Relator.

EMIDlDA AO PROJETO ADOTADA
PELA COMIl!lSAO

No 6rt. 1Q, a:pós a.~ paJaVrai "Mi
nlstérto da AerolláuttCII" intercale-se:

~rcspeJtado o dlspolUo na Lei nú
mero 4.32D. de 17 dernarço de 1964".

Sala da cornls!ão. em, 31 de março
de 1965. - Ruy Santos, Relator.

PARÉcn DA COMISSÃO

A Oomísaão de Orçamento. em reu
nião extraordiná.rla de SUQ Turma B.
realizada. no dia. 31 de março do CO:'
rente 'ano, aprovou. unân.memente,
parecer do SI', Ruy Santos favorá
vel ao Projeto nv 2.644-{lj, com a
emenda anexa.

Estiveram present e.s os Senhores
Deputados: Guilhennino de OliveIra,
Ruy Santos, Abrão Moura, Armando
Corrêa, Benedito y~, Janduhy Car
neiro, Carnejro de Loy01a. All:!e Sam
paio, AbraMo Sabbá.. Olovis Pestana.
Lourival BlI'2Wta, ponce de AITud4\,
Manoel Novâcs, Paulo Macarlnl. wa.
son Falcão, Floriceno Pa.\xílo, Hamll
ton Prado, Newton carne.ro. B:M
Fortes. Manoel de Almeida. Ary Al
cántara. Furtado Leite e Mendes de
'Moraes.

Sala da Com~s>ão. em :U de março
de 1965. - Guilh.ermino de Olíteirll,
Pre~dente. - Ruy Santos, Relatot.
COMISSAO DE ptSCALlZAÇAO FI,

NANOEIRA E TOMAD.~ DE CON
TAS.

PAIIECE:R 110 RELATOR

OOMISSAO DE ORÇA:\lENTO

por 'fim atender despesas com ..
execução da Lei n9 4.340, de 13-6-64.
Esta lel -cUsp6e sôbre s. doação de
casas residenciais As fam1llas dos mI·
1Jtares do 19 OI'U])O de Oaça. da FOrça
Aérea Bras!leh1l mortos em combate
ali em acidente de serviço. :FIcou por
ela determinado que. dunnte dOÍ$
anos conseeuüvos, o orçamento da
Unllío consígnaase cinco mühêes de
cruzeíros para a finalidade por el&
visada. Verificou-se. posterJormente, a
lnslgnl!lcAJ1cla daqueJa verba para
enfrentar tão díspendíosa tarera, mor
mente com o aeréscímo ínínterrupto
no- preços de bens e de serviços a
que temos assístldo,

A subdíretorla de Planejamento e
Legislação <\a. Diretoria de Intendên
cia do Ministério da Aeronáuüea. 'S(!

cunde mrormn li exposição de mo
tlvoo anexa. ao projeto. estimou as
despesas decorrentes da iel meneie
nná" em CrS 103.1106 .~OO. .rrue é o
valor do cré<\1 to cuja- abertura ora
<!stá em debate ..

Ouvido sôbrs a matéria, o MInIS·
térío da. Fazenda mostrou-se de
acôrdo "embora a situação altamente
deflcltàr1a do Tesouro NacIonal não
aconselhe, no momento. a assunção
de novos eompromssscs r:nàncciros"
e. se B.i>S1m procede. em face das ra
zões aduzidas pelo Ministério da Ae
.onáutíca. é pç;que náo haverá de
sembüíso Imediato ,de numeràrto por
parti! do Tc.souro. li:ste a.specto fica
para ser exam1nado pelas ComIssões
especírícas. Coustltuclona1mente. não
há objeto a que o projeto tramlt<l,
n r conformIdade das normas reg!.
mpntais.

E'alJt da Comissão. rn1 30 de março
~e 19li5. - Geraldo FreI re. Relato!'.

PARECER DA COMISSÃo
A Comissão de eon..'tltu:~i'lo· e Jus

tiça. em reunião orélnâr:", de sua
Turma "A", realizada em 30-3-U5,
opinou. unãnlmemenre, pela ~onsti
tuclonalldade do Projeto 1)" 2.644-65,
nos termos do pa.recer do R el)1tor.

Estiveram present5 os S<lnhores
DeputadoS: Djll1ma. J\,'Jlrinho, ViCe
Presldente, no exerciolo da Presidên
cia, Geraldo Freire, Relator, Dnllr
Mendes. Celestino Filho. Lauro Lei
tão. C1odomir Leite. l'prcnll:l "l"'.Iho.
JOSé Barbosa. Arruda CMunra, má·
vIo Marclllo, Aderbal Jureutn. 1:vDn
LUZ. L!lerte Vieira. Chn::-;ns Rodri.
gues. Ulysses Guimarães.

BrasllJa,'em 30 de mal'ço de 1965.
- Djalma 1t!arlnho,. yicc-Frcsldente
no exerclcio i!a pres:dénclll. - Ge
raldo Fre.re, Rela~ol'.

Jli~tórlcO e Parecer

O crêdito epseclal .sollcllà<Jo de CrS
103.806.0Z\l visa a atender a éloação
l!e casas resldenc!als às famn:os doS
militares da Fôrça Aérea Brasileira.
falecidos em comoote ou em acldenle
de serviço. E' prte da Lei Orçamen
tária da União, mas ante 11 conjun
tura econômIca atual, alega o Se
nhor Ministro da AeronãuüCII que a
verba tornou-se 1n.suficJente, dai .'

1 - Relalórlo elevação do montante para Cr$, .. ,
Em mensagem datada de U de 1Q3.800.oo0.

março dê!.se ano, :propõe o Sr. Pre- Entende o Mínl.stérlo da Faze'nda
sidente <la. !a~Í1blloa seja. llutorlmdo que "a situação altamente dellcitá.
o Poder Executivo a abrir pelo MI- ria do Tesouro Nacional não acon
nlstério da. Aeronáutica. o "Orédlto selho no momento a assunção de
especial de cento e três milhões e 01- nov~ compromlsscs 'fJne.nceJ.ioo~, con
toeentos e sela mil cruze1ros, pa!a forme $a1lenta 8. OOntadol'!a-Gera\
atender às despesas com a execuçao da República".
da Lei nY 4.340. de 13 de jun110 de
1964". Por êste diploma legal é Im- Entret.nnto, termina o Sr. Minis
torizado o Poder Executlvo a doar tro da Fazenda oplDllnt!o pela con-
oo.sas resldencla15 às famll.!as de ml- cessão do crédito., '
lIta.res do 19 Grupo de Aviação de O meu pn.recer ,POUl, ê pela con
Caça da Fôrça Aérea Brll3llei!'!l' can- cessáo do crédito, em obediência ..
,s!gnada. no oroamento da Umao, duo precelt.o de lei,
mnte dois anas, a quantl.!t de dez .
milhões de oruzelrot> (cinco em cada.) E' o meu parecer.
para êSte fim, . Sala da COIIIIs&ãO, em 8 de, abril _

OS estudoa porém. procedicos para de 19l15. - Deputado Adrl/lo Ber-
o oumprimento daquela iel chegaram nardes, Relator.
à ooool~o ds qUI! se tornam neces- EMENDA AO PROJETO DE LI!![
sirias, nao dez, mas cento e três .ml- R9 2 644-65 AD<Y.I'ADA PELA Cc..Ihões de ol'UZei1'os, O MInistério da . ,
FaaeAd'a, oUTidD a respeito. concorda MISS.l\.O.
llOIIl a propoei9lo, embora sem ind!- No art. 19, ~ .se 16: "F!CII o Po
CfI" O~ oom que cobrirã nos der Ex~ut.1vo autorizado ti abrir. pelo
têrIIIOl!I da x..I. ]lO 4.220, a despes.. a Minl.stérlo da Aet"O!1áutlca....", dl
_ ..u~, • 1VoeIaulando Uqua ~: -Fica o Poder Executivo 9.11
& attuaçAo~ de!lcltl1rI.. cio lori_do li. abrl1", ao Ministério da.

li) nAo 'J)Oderá .ser aJlenado, 1lO lo
do. ou em parte, antes ds decorrido
o pra:-.o de le (quinze) anos, a. partir
da da.ta da dOlçio e enquanto hou
ver herdeiro menor ou íuterdíto do
milltar falecido.

Art 7' O imóvel a que se retere
n artigo anterior ficará. isento de
qu.s.l.squer JlIlpostOoS e taxas fedeIll1s.

Arto 8Q As escrituras ele aqu1sIção
c doação das Imóveis de que trata
a presente lei serão organizadas pelo
l\.fiD1.stér·o da. Fazenda, Serviço do
património' da União, de aeõrdo com
os elementos fornecidos pelo Minls
tério da Aeronáutica.

Ar!. 99 Dentro do prezo de 2 (dois)
anos, a contar d,. pUbllcaçáo dest·a
Iel, as pessoas com direito aos laVO
res nela. outorgados deverão apresen
tar requerimento ao Ministério da
Aeronáutica Inâícando o imóvel que
desejem ou a loealldade em que pre
ferem esta beleccr a sua residênCJll.

Art: 10. Durante 2 (dois) anos' os
orçamentos dn trntão consignarão em
dotação própria p:lra o Ministério da
Aeronáutica. a ímportâncía de Cr$
5,000.000 (cmco mllhões de cruzei
.OS). para a execução desta leí,

Art. 11. A êxecucüo da presente
lei competirá ao Minl$\érlo da Aero_
náutica por Intermédio dos -espectl
vos órgãos,

Pnrágrnfo único. O Minlsfto da
Aeronáutica. no prazo de 3Ó (tr:lltaJ
dias, após e pubncacão desta. lei. bal·
xarâ instruções para sua exeeuçlio.

Art. 12. E.st.a lei entrará em ·vistor
na da ta de sua publicação. revogadas
ns disposições em contrário.

. 13raSiII.J. 13 de junho de 1964: H3v
da Indt'pcndêncJa e 7M da Repúbllca.
- H. Cas/eUo RralICO- Ocwr:io Gou
veia de Bulhões - NelsOn Laveni'rc
Wandcrley.

LEGlSLAÇAO CITADA.

DECRETO-LEI NV 8.794, DE 23 DE
JANEIRO DE 1946 .

Regula 08 vantagens a que téln
direito ol herdeiros dos l1ltlJtare~

que parttciparam da Fllrça EXVe
di~lonárla 'Brasileira. no teatro de
operações da lIália.

O P.resld:nte da Rcpúbllca, u.;ando
da at~lbull;ÜO que lhe confere o lU'.
tlgo 180 da constituIção, decreta.:

,Ârt. 19 ' ..

Art. 29 OS que faleceram em -can
seqtlência de ferimentos' verlfic3doa
na zona de combate, em cumprimen
to ele missão ou desempenho de ser
viço ou, em qualquer s' tuação, decOr.
rent-e.s de ação inlmJga, são promo
vidos "post 'mortem" ao pôS!o ime
diato ao que t ill h a m lia. data do
óbito. aplicado o d1Spo.sto no art. 11.
e deixam llII1a. pensão especial cor
respondente aos vencimentos elo pesto
on graduação da hierarquia normal
subseqllente ao da promoção.

A\:t. 39 OS que faleceram em con·
seqllência de moléstias adquiridas ou
agr.avadas na 201!lI de combate, ou,
fora desta zona, de acIdente em M!I'
viÇ()o deixam uma pe~ão espec!al
correspondente aoa vencimentos do
p6sto Imediato ao que tinham em
vida, apllcado o· clli!pOsto no art. 11.

Art. 4' .

Rio de Janeiro. 23 de Janelro de
1946: 1249 da Independência e B79 da
Repúbllca. - Jos~ L/lIhar~, - can
robert Pereira da Costa.

COJoWilfiIAO' DE OON8l"JlI"U'lÇAO
E Jt.1STIÇA

PAUOal DO RIll;oAroa

O Gl'4d!to e4'Pecial. no mon~~ de
c:Jrf 103.006.000, a s..- aberto CeJI·
fomwt .. proposlç/ío em exlltlle, tem

ifl'" ~,!:!"rt',.... ,

lhJ prevl/ltas ~O/I aN. ~ • 3' do
Decreto-lei n,v 8. ~4. de 23 ll,e ~e~ro
de 1940, o àovêrno far~ " doMA0 de
eass rcsídeneíal no vaklr in'lOcadO
pejo art. 49 da presente lei.

Art. 29 Entende-se por tamJlia do
militar. para. fins desta lei. M peso
soas alJo.üxo enumeradRB. oom 11. ex
clll!'iío de qualiquer outrllo8. havendo
pl':·cedêncla. na prioridade t!8tabele
cld.a;

l' & viúva;

20 00S filhos menores e fil.'1rc msto
res soltetrns, bem como f!lhos maio
res invãlldos que não possam prover
os me,as de IltlbsisténcJa;

39 IlS filhAS viúvas ou desquitadas;

49 u mãe viúvo ou SOlteiro. bem
como a de.;;quli:ldn, que pc.r ocasião
<la morte do de cui1J$ Já se acha.va
l<'sallncnte sep3rada; .

S'} o pai Inválido que vivia às ex
pensas do de cujus:

fi' OS irmãos menores e maiores In
. terdltos que vlVlnm b expenSlLS do

de C1ljl/8 bem como as Irmãs ljmnn-
nas e cOllSangUlneas sol!eiras: .

'1Q os Irmãs germanas viúvas ou
desnuttadns, que por ocasião da mor
te do de cujus já se achavam legal
mente .separadas,

Art. 39 Pll.ra os eleltes da l'utl'Íção
imposta pelo art. 09 do Decreto-lei
:ll" B.79., de 23 de janeiro de 1946.
ent;mtle-se por casa própria o imóvel
qUê' fõr suflcient<l pam Rbrígar a fa
n111 n. do militar falecido, tendo em
·vbt.. a decêncIa e o confôrto com·
pullvel& com a pensão que o Estado
s ela assegurar.

Art. 4' O Jimite da eontribulÇ'ào do
Gl:lvérno para do~~ão da c1lE6 re.!'l

. dencia! referida no art. lI' d~t.a lei
.sem o srguIDlc:

a) 60 (sessen:.a) vêzes o valor men
6111 c:.", pensão conceólda aos herdei
ros do mllltar !ulcddo nas condições
prevlslas pelos arts. 29 e lI9 do De·
ereto-lei n? 8.791. de 23 de Janeiro
de 1946. !l"ltra o.s hipóteses previstas
nO.q n... ~. 4. 6 e 7 do art. 2' da pre-
senle' leI; ,

bl co (sessenta) vezes o valor men·
!ul da referida pensão com o acrés
CImo, ao total de dez mil cruzeirOoS
]lor f!lho do de cujus, até o limite
de tres para hipóteses previstas nos
nll!neros 1 e 2 do cllado artigo;

I 19 o valor da doação em n.nhu
mIL hipótese poderá ser InferIor &
Cr$ 200.000 (duzentos mU cruzeiros).

§ 20 ll: penuUida a devoluçâo em
dJnhelro .ao intercssado alé 20% (vln·
te por cento) se o valOr do imóvel
adquirido fOr inferior ao w\"r da
C!Olção, assim ColllO será facultada a
aquisição, da casa própria de valor
buperlor à doação deSde que o bcne
IlclÍldo dl.sponha de fundas necessl\
rIos para complel:llr o pngamen~o.

Art. 5~ Desde que o beneficiado por
esta lei já tenha casa própria me
rl1rmte crédito hipOtecário. e se as
11m o desejar. o Estado resga.tará de
uma .só vez o resl:llnle da divida até
o lÍlnl!e prev1Sto nClS arts. 49 e 6' da
presente lei.

Parágrafo úniC('. Se hou\'"er o·aldo,
o beneflolado recenerá. em dinheiro
11 dlCerenea entre o montante sta di.
~Id& mg&ta.l1a e o total da doaç/í,o
a que faz JUS.

Art. 69 O Imóvel será doooo MS
lI1lÍ/1l1laa oandlç6116 previstas Pl\-> ar,.
lJgo 91' do Decreto-Iel n9 8. '94. de' li
de janeiro de 194iJ, obedecendo ao
legllIntoe 1'IlIfme:

u) será lmcrUo 110 rQ!M .. im6
'efs c-. bem cte taM1nj
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Aeronát.!t1ca,com ~l& em doLs pA.RJlC!;lt ll! ,OOMIllSlo LEGlSLAOJíO CITADA, iANEX4DÁ José Ból1'bosa. _' Arruda càmara ...:,'1
(2) exercícios..• " . A oomíssão de Flnança.s em sua. PELA SEÇÃO DE COllnSS6ss' Cloo{\111ir Leite - úsni RelliS _. Al- I

Sala da Comissão,' em õ de abril 6~ Reunlão, OrdinárJa, realizada em PERMANE.NTES· tino Machado -:- Dnar Mendes-
de 1965. _ Deputado llu111berto Lu- 31 de março de 1965,'sob a presídên-' " LEl: NO 4.21S, DE G DE MAIO . Ivan Luz - Matheus Schm!dt ,e
cCl1a.' , ela do Sr. Pera<;chi Barcello.s, l?re- D'1963 ' WIlson Martlns.' ,

, sidente e presentes os Srs. Gayoso' Sala. da Comissão, em 6 de' abril
, PARECEU)lA COMISSÃO e Almendra, Manso Oabral, Aécio Estende à R.euit1o Amazônica os de 1985. Djalma' Mari1lhO, Vlce-Pl'c-

A comissão de Fiscalização Fillan~ Cunha, Wilson Calmon, Flores 80- bene/ícloB do art. 34 da Lei mi- sidente. no exereíeío d,n Pro~h1ên-
caíra e Tomada cle Contas em sua ares, Argllnno cDnrio, Hegel Morhy, mero 3.995' de 14 de dezembro ela. - uaerte Vieira; Relator•.
reunião extraordínárta de 6 de abril vesco FlIhO', MárIo' Covas, Italo Fit-, de' 19l11 (Pl

a1lo .mretor ela SU- COMI€SAO 'DE VALOP.JZPiCI\O
de 1965, presentes os senhores Depu. típald] O.s.slanAraripe, Ozanam .COe- DENE). , ECONÔMICA DA AMAZótoÍIA
lados plinlo Lemos,' Presidente, Pe- lho, Ary Alc:intll~a, Athlê coury,);;m. :Art. 1° Fica faeultado às pessoas ". .
dro Braga, Ezequlas Costa,' The6dulo ~lll1ocl waU;mmm,Euy santos, l.ia- juHdicas e' de .capital cem por cen_PARE.'CER DO REUTOR
de AllJuquerque, Humberto Lucena. .no Tambormdeguy,, Edtsc(!l, GarCia, lo nac'onal eretuarem a dedução: até '-r - Relatório, '
Kuklshlgue Tamura, Adríão Bernar.' José Freire e W!\ldemar Guímarâes.: elnqüenta por cento, nas decíurações I _ Propondo 'altcr;çi1o no "cn-
dos, Antônio 0:11'105 Magalhães The6_ opina, POI' unanímídade, de acôrdo do Impõsto de 'renda de tmpoi tãn- t i
phílo Pll'es, Geraldo' Mesqult,;', ;aaul com o parecer. dO~l'elntor, Deputaljo ela. 'destinada ao reinvestimento ou pu .. do art go 1° .da Lei 4,216, de
de GÓe.s Ludovíco de Almeida OVI'-' Gayoso e Almendra. pela aprovaçãu apllcução em indústria consídeeada 6 de malo de 1963, o nobre 1')cplllrido

, ... d P j t 9 2 II t' I SPVEA d terê Gabriel Hermes pl'OPÔS 1\0 oongres-dlo de Abreu, Minoro Mlyamolo, Nor- o ro e o n . 44-65, que au oríza pe a ,e In cresse para o de- so Nacional e. amplln~ão do! bene-
herto Schlmlãt \Valdemar. ouíma- o Poder E::ecutlvo a abrir, pelo Mi- senvolvímento da Amezõníc , •
rães, Hamilton' Prado, Lüna li'reiú,' Jl}stérlo' da AerQ.náut!ea o crédlto es- § 1· A Importàneía a que se 1'0- rlcíos daquele diploma legql:' em fa.,

""elal de crs 103 a06 000 <f fere. êste artl~o será depo"ltadh .no vor da imensa Região AmuzÕnJca.Wlli;on Chedid e GabrIel Hermes ... . . ',', para o • m " - ~ - COm efefto, o 1111$e membro da re.
aprovou o projeto n9 2.644-65, do qua espectf'ica , - " Banco de crédito da Amazôma. ta- presentacüo paraense, susere seja ta-
poder Exec.UMvo, que" 'utorizl1'o Pó- seta das S.'·'0-'5' ". ....ml ..a-o de zenilo-se~ o .reeolhímcnto em conta cuítndn 6 reducão 'e' .or' as" s

" Q''> ~ ~. c .... vv ~ e8pec!.'11 com vlsto da Divisão .ido .~ ~ ......," I.. pe •
~~r Executivo. a abnr, l?eJo Minis~é- FlnallçM. em 31 de março de 1965. Impôsto de Rend:!, ou suas Delega. soas jurldIcllS, no tocante às de
l!o da AeronáutICa o credito especíal _ Peracchi Barcellos PresIdente - ções nos Estados. e ali ficará. retida cturaçõesdojmpôsto de Renda, dcs-
.de Cr$ 103.00ll.000. para o fim que Qayoso e _4.lmendra, 'Relat-or. . para SCI' liberada na conformidade de que tal ímportánoía seja reín-
€-opeclIlc'l.", nc>~ - têl'mos do Parecer ,. do, di!'poslo 'no parágrafo, s~uillte.'Vestidaou aplicada. em projeto~ con-
favorável do Relator, Deputado Adrlão ... slderados pela. Superintendência. do
Bernarde.s. adotando a Emende. dó p '! o 2 569 A § 29 A SPVEA aprovará. a reque- Desenvolvimento Econõmir.o da Ama-
Deputado Humberto Lucena., rOJe On· -'. -, de 1965. rImento do Intel'=do. os ·olo11Os de zônia, -: SPVEA '- de "lnterêsse pa-

" Sala. da Comls.são. em 6 de' abrJl Altero. a Lei 11~ .4:26'1', de 6 de aplicação tia' importàncla retida, e ra o, desenvolvimento" da AmazônIa
de 1965. _ Deputado Plínio Lemos, maio de 196:t, que estcnde a. ,região uma vez lIprovados os mesmos, au- legal. .'
r>r().',ident~. _ D9putndo Adrião Ber- alllazônlca. os bene/iclos' do arti- torizn:râ a. sua I!bcração. que se fará PaSsando pclocrh'o da' ComIssão
nardes, Relntor. ' YO 34 da Lei nO 3.995, de H de pareelad:lmente à, proporçíio das ne- de Justiça. desta Caro, a. malérIa re-

..dezembro ,de 1961; tendo pare- cessldades -da. inversão. e~b~l1 ali o slnetedil. constltuclona·
cer-t's: da Comlssrio de C01lstltui. ,§ 39 Os 'plnno.s n"':rovado5 deverão' lIdada e )urldicidade por unanimi'
ção e J'ustiça, pela conslltucio. li d .>' G dade, através da Turma "AU do tl
lUllidade e fundicllInde,' Jiworá- ser ap ca os no. prazo de tr"s (3) tado órgãotéCn1co.

. anos, a partir da retenção do im- A p'ropasI~iio, sem du'Vl"!l. ' e' ,d'
veJs, das C0111!çs6cs de . Valoriza- põsto' de renda. Esgolndo' &te pra· mal . .....1· I d nd'" ~

1 _ Relatório ç(io Econômfca da A111az6nia e ZO, a, linporl'nc'- rel,I'd. se inool""o- ar . Impor "nc a, po e o mesmod FI a "J4 ~.. atrelar a· Amazônia na máquiltn de
Origina-se o Projeto .nv 2,644-65. . e llal!Ç s. - rarA à. renda' ela União.' l?r{);:reMo que anima o Pats neste

da Mensagem n9 50-65, do Poder,Exe- (PJ'1,OJETO N9 3.5<69, DE 196õ, A m{)mel1to de reconsVrução nacional
cutlvo, dirigida. ao Oongres.so 'Nrteio- QU:!!: SE IloEl"ERlllM:OS COMISSAO DE:" CONSTITUIQAO E '. •
nal a 24-3-65, solicitando a. autori- PAItEOERIl:s) . 'JUSTIÇA n - Parecer
;zação para abrir um crédito especial Ocon.grcs,SO Naeional decreta: PMECI:R DO RELArol! n· -:. Em vl6f.a.eIa relevãll11iil da
no valor de Cr$ 1113.006.0!l() (cento Inatéria, somos 'de opinião que s
e três.milhões, oitocent08 e seis mil . ATt.-1Q O "capub" do.artigo 19 da. O prescnte projeto' objetiva alte- mesJ'!.ll> sela aprovaa<! por l:'.lta co-
cruzeiros) . . Lei 4.:>16, de 6 de ,maio de 1963, peso l'ar o "~put.. do art. 19 'dn ,Lei nú- misSa<>. _

sa. a te!' l\ seguinte redQção: ...... mero 4.216, de 6.5;63, que est,endeu E' o nosso parecer, salvo ,melhor
Peja LeI n9 4:340, de 13-6-64, cAbia , ,.. à região amazônica os beneficios Juízo. ' ,

nu Govêrno cowlgnl>r no orçamentc dribuídos li SUDEJN:E, -pelo artigo Sala da comissão, em 5 de' abril'
da UnIão, durante dois anos. a Im. Art. 19 Pica facultado às pessoas 34 da Lei n9 3.995, de 14.12.Eil. de llHl5. Deputado Jorge Jralu.n1e. ,
portâncla de cinco milhões de cru- jur!dlças a. dedução até 50% (cln- O '-x'- enl. vJgo~ é, o -e'gulnte ..
zelro.~; perfazendo o total de dez inl- qUent.a por centõ) cJa.s declarações "" ...., • o PÁRECER DA. CO~tIss!o
lbões,' destinados, a. c!espesas .com ,a do !mpllsto de.renda, de 1mporttlnela "A'l't. 19 Fica frtculwdo às peso A Comissão de ValOrlZllção Eco-
doaçfio de easas a. fnilltarei, jA fa- desLinadu no relnvestlhtento ou apl1- soas jurí<fioos e de eapita1 cem /lÔmlca ,h Amazônls, em l·eunJr.o
1 cid t t cação em projetos agrícola.s 011 m- .~h_ n' 1 f t I' d' ..e OS. per encen es ao 19 Grupo' de 'dllst.rlaÍlS.. consldfJ!'ll<los pela SPVA por e~."" aCiona e e uarem r. rea 11.'l1 a no c!to. 6 de abril de 1965,
AvJaçáo da Fôrça Aérea Braslleirll, como de interêsse para o desenvol- dedução Mó elnqüenta por cento, presentes,' os SlS. Deputados Jóst
Hmparadas pelo Decreto-Ie! n9 0.794, nas declar~õe.sc do lmP/lsto ,de ESteves, Presidente; _Gabriel HI!I'!lles
de 23-1-~6. vl,mento da Am~nill: renda, de lmPortl'lnc!a. destlna- - Jorge Kalume - José sarney _

Art. 2Q O Poder, Executivo, no da ao reinvl.'stlmcnto ou apllca- Lopa de Castro - BurlamaqUi tle
Em Exposição de Motivos, dlrlgida prazo Improrrogável de 3a dias da ção em indústria considerado. MJra.11,da - Rachid Mame<! - Mat;-

au PresIdente da República, datada. data. doa' publleação de.slo. Lei, 1'1'0- pela SPVEA, de Interôsse para tos Oarvnlho .-' Stéllo M..nroja- e
de' 8-12-64 demonstrava o Mlnlsté- move-á' 8 modl!icaç!o do regUlamen. o desenvolvimento da Amazônia", Abrahão Sabbá, aprovou, por una.-
1'10 da AeronáutiCll a insUficiência <!li. to babmdo pejo Decreto 52.149, de nimidll-de, o . parecer ,do Oeputado
dotação, viSto eomo, sómente com' as 27 r,3 .~ t d t di Oomo se' verlIica o projeto l'~et-en- Jorge Kalunta. favorável \lO Projetd
despesas lninl'"lS' de ."U'-I·~õO de '\mó- ,.6.0, "",aI' an 0'0 ao presen e - de ampliar a área de relnve.stimen· o J

~ ~ .... ~." ploma. Ic"'a.! -' t '-'-I d tex I 11 2.569-65 que "altera • Lei ~,"!-
~eis, taxas. emplumentos e escritu- ~ • 'o sUP'l'uu n o do to da- le are· d ~ .. li

r ' . , .Ohtj" gAsta A import'-cla ex- Art. 39 Esta lei ent,rarã' em vigor Ierêlll:Úl. às firmas '~de oopltal cem: mero 4t·21d6" , ae G de maio de 1963,
~ "0 ~ ~" ...u • t d bli ã ,. d t Ii que es en e l'egllio muazô.lllca 04

pressa na ,Lei. Propôs I então,' que na. e.a n a sua pu caç o revoga as por een o nacional". para. c..\nsen r bene!íeios do arb. 34 ;da Lei núme.
fôs.."C' aberto o crédito especial em as d.isposiçôeli em' contrArio. . que' firmas com caEltlll. estrangeiro ro 3.995, de 14 de dezembro de 1961",
aprêço, cujo valor cor,l'es""nde aos " . Justificativa gozem do mesmo d rei\". De ouIr. Br:<.sllilt, G de abril de l A"5. Jos't \ ,..~ .. ' . lado, o texto. original se refe-re a Uli •
l:W os devidamente calculados, - '!la ' Visa O pl'esente. projeto a permi-. projetos.uJndtlSt:rínls" 'e esta prDpo. Este1'Ç8" Presidente - Jorge lral111nB,
PI'Cvisáo ,atinente às doações. lir que roda e qualquer pessoa 'jurl- slção Inclui "projetos ll.,,"l'icolas ou Relator. , '

Con.~ultn.do pel~ Presidênc;':L da <fica. seja de eapltaJ: tot'lllmente lla.- Indust1'ials"." COMI"'SA-O '
Uepúbllca, o Ministro da Fazenda cloOO1 ou não goze dos !avore.s es. São estas os inoVl1çõ'es do projeto . <> , . DE FIN'ANÇA8
"oncordou em que fósse aberto o cré- tabclccldos peJ,a Lei 4.216. que .será examinado, no seu mérito, ,1'AllEm:& !lO ltELAToll
<IH-o, tendo I.'m vista .e,s razões adu- RealnlC1lte. não há porque restrln' pelas doutas camissões de Va\('rlza- I _ Relatório
~idns pejo '1\1inlstérlo da ACl'onáutlca, gil' tal beneficio a. apenas uma par- çâo Econômica. da Am'azônia e - d.
e",tiara perdura,sem as' condições cela de emprêsas, como o preceitua Finanças. -Não há 5óhre () aspecto O nobre Deputado Gabrlí!l Her~
lttun:s do Tesouro NaCional, altamen. a. Lei em vIgor, JlUe esta proposição conilllIUclOIlb.! qualqU&r dlflculdadc 11 mes. 'jw;tlfiea. a. sua pl'(·posfção,
te uefic;tár;us. E traduzindo a opl- pretcpde modificar., 101m aprovação. l1l>Olando-se no fato de que e artigo
nião cxn.raó formulou o anteprojeto AliáS, cst,a, Inlcl.atl'va nada mais E' opa-reccr. - 18 da Le! número 4.229, da 27 de
da Lei, objeto (1-1 'presente aprcclação. aspira do que unIformiza!' o trnlll- Bradlln. em 5 de abrlJ de 1965. junho de 1963, que aprovou o pri-

mcnto dispensado à SUDE'NE pelo Lllerte VIeira, Relllfor. meko Plano Dlr"tor da. ~TDENE.
11 _ parecer art. 18 da ~I 4.239, de 27 de junho PAIIECER DA CO,MISSÃO perm:~iu a llmpllação da Incidência

de lD6~, que aprovou o-seu PI:I11\J- dos bcne!JeJos do arllge 34 da Ler·
'o projeto terll -por .finalkiade o DJrrwr. .' A Comls~ão de COnstituição e Jus- 3.995. de 14 de dezembro de 196!.

comprImento de d'S'poslllv() de lI:'. Os frutos do incenLJvo gerado, pelo t1ça, na 3~ -Reunião Ordinária de A· 'inIciativa do Autor vISa liuprl.
;;ancló~lada.o urjO passado, ri qU:11 n~ J art, 34 da Lei 3.9~5 ao Nordrste e, sua Turml>' "A". reallznda no dia nUr as restrições ImjlOslas às em
<lera ao Poder Executivo 0!1 rCCW-W1 ~-oslerlormente, ao Norte pela citada 6 de abril de 1965: opinou, un!nJme- pl'êsas. a faculdade de aplicar o va.

,ncce;:súrios a sua execução. .A L?l Lei 4.216 'já estão se fazendo sentir mente, pela. constltucionalldade e ju· 101' da Isenção do lmpôsto de Ren-
n? 4.346, de 13.G-tl4 er<t, por si mesm~, de modo bastante positivo, para o rídlcldaâ.e do. projeto n9 2.509-65, Ida, em projetos aErlcollls. '
11lDperante. RedIgido consoante ~ J engrandecimento Industrial daquelas nos têrmos· do pareeer do, reJal:pr.' -À ":npliflção do número de bene-'
exigências em ylgor, opino 'pela (lp'ro. regiões, motivo pelo qual, temos a l!lstlveram ·present~s <l.s Sen1l?l'es !iciárl~~ terá, CODlO conseqüêl!Cla..
Yllçil.(l do projeto. - , eertaZil, os eminentes D&putados com Deputados: DajaL'lla Mar11lho, Vlce~ um numer{) maior de inveosNdores
•. f'_, "Ir' d' o S.,oões .,_ "~n.'-oa;o d'" Il.SZcnto. nesta '..case., nli~ 1.1egat:áo Presidente, . no eXerc~clo da Presl- em potencial: a. permJss/io para ~Jlli.

'" ~ ""'" """ ...... r=. _ ~pe!<l Il. Pl'llsente propOilç!io.; , dêncla.: ~te VJelJ:a, Relator;, Ron- Cair o produto da Isenção till pt'oje-
}"lurmçM. cm 31-3-65'. - GalioEo I'l Sala. das 8esBÓ!ll1. - ~ ]/{H'. óell l'iacheco - Aur1no 1/'1l;ols tos agrlcolas, terá grande alcance
Alllletldra, 'R~Ji,tor. . !/[,es. .. ~à1do Frct"C,' Ce1e&tJfIO !'iUlo '--:' s6clo-econórnloo,. poIS, aJém dll crla.~·
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É, portanto. ecm pesar que desejo terminar estas, palavras selll fazer O SR, WILSON CALIIION:"&h de empregos novos. penllitlrá Q t'v...... - êl tld d críacão ....... .
""'" d IÜ' d seja con.:gnado nos anais da Câmara. JlÕVo ap o no sen o a y, >'v. (Para uma comunicação. Sem rem-Produção de pro utos pec, _,ares. a o ~ d te O· o do ,.~·tituto Brasi Id t '
Re"ião al"uns dêles matéría-prlmu o desapareeímento dêsse gra.nde e~ par do ovemo- eo rns - são do orador) _ Sr. Pres en e, on
básica de algumas Indústrias. mocrata e amigo do Brasil. lOra'tror é lelro do Cacau que, a.Pl!r ,de ser uma tem esta Casa teve a satisfação de

A comissão de COnstituição e Jus- abraçado). aspiração baiana, S!grilflcarJe. antes ouvir, de acôrdo com o que preceitua
tlça opinou .unãnlmem,ente, pela GA de tudo um ato de Justiça. em relação dispositivo constãucíonat, a palavra
constitucionulidade e jurldlcIdade, do O SR. ANTôNIO CARLOS MA • a um dos prIncipais produtos da eco- do Ministro Arnaldo Sussekind.
iPrOJeto; a oomíssão de Valorlnl- LHAES: nemía nacional. (Muito bem) S. EXII. mostrou bem a situação da
ção ,Econômica dli AmaZônia. iam- . (Para uma comunicação - Sem TlC~ O SR. PRESIDENT~: 'Prevldencla SOcial. Não queremos de-
'oêm opinou pela aprovação, l'!são do orador) - Sr. Presidente, bater todos os assuntos abordados por

81'S Deputados, multo já se tem til- (Mário Gomes) - Nobre Deputado S. Exa. em resposta a requerimento
11 - Valo lado. c é bom que se fale multo mais Antônio oancs Magalhães. quem nd. do nobre colega Adllio Viana, mas

As modificações a serem introdu- sôbre um problema 1I1lgustkln te, pnn- verte V. Ex' não sou, mas o tempo. queremos dizer que a orientação do
tida, na Lei na 4.216 de 19'1:1 rllprf'- clpalmente para meu Estado. com Sr. Ministro do Trabalho, antigo fun-
sentam mais um elemento de estí- graves reflexos tci.ibém para li econo- O SR. JOAO VEIGA: , cíonárío daquele Ministério, no que
rnulo 11 Inleíatdvo, privada. pera a,pll- mia nacíonal. (para UIlUl comunicação _ Scm I~- concerne à reformulação da Prevldên-
cação de lucros em reínvesumentos Refiro-me 11 sítuação em que se en- v!s(1o do orador) _ Sr .. Presidente, cta Social e 11 críação do MInIstério
na Região AmazOnlca. Já agora contra, na Bah!a. o .seu produto bá· 'acabo de receber do Amazonas, envia.· da Previdência Social, a nós. como
não se amplia somente o número> dOS síco (\ fonte mesmo da arrecadaçlít> do pelo seu autor, Professor oyama prevídenclárío, se nos afigura a maís
beneficiários da Isenção. mas tarn- dos Impostos estnduals: o cacau. A César Ituassu de. Silva, uma obra de avisada,
bém, amplia-se a área de a,plie-açã,0 lavoura e 11 ind\i.stria cacaueíra no. valia para os unIversitárIos caboclos, Com l'espeif<l à assistêncIa médíca,
dos recursos, Isto é; a área agn- Bnhla ntravessam, talvez, a fase mais ínütulade, "Aspectos do Dlre:to·'. discordamos do ponto de vista do Se.
cola , negra da SUa cx!.~têncIn.. .., nhor Ministro Raimundo de Brito. 130.

Ao considerar 'os resultados dessa Em face da insuficiente prevl5ao Acaso fôsse bacharel em D1T~I:O, mos daqueles que, velhos prevldencíá-
política de estímulos fiscais na zona dos técnicos, o resultado que hoje se ana1Jse.ria, pormenorízadamente. a rios pensam devermos partir da untü
SUDENE e as perspectivas que se verifica na lavoura cacaueíra é . de obra do Protessor OYIlms. César cação dos serviços mêdlcos da PreVi
abrem com a inovação prevL.;ta neste causar pãnícc. Lamento mesmo - e ItUllSSU da Silva - que é um trabll.- dencla Social, Futuramente, podere
Projeto, opino pela SUlI aprovação. ai vai certa crItica. sobretudo à lho de fôlego - para, em seguída, mos penetrar numa segunda etapa,

Sala da COml.ssão. em 7 de abril CACEX - o desnutdo que por tanto elogiar o mestre, dizer do seu valor e para que todo o serviço mêdíco do
·de 1965. Arll Alcantara, Relator. tempo bC votou - e ainda s~ vota ao da .bagagem.e conbeclmentos que Brasil, não só da prevídêncla social.

principal produto da economia baiana. posslÜ; como de tõdas as sociedades civis de
PAuscm DA COMISSÃO Sabem V. Ex~. sr. presidente, e a. sr presIdente, louvo-me. neste mo- benemerência fique sob o contr6le do

A Comissão de Finanças 'em SUl.\. 8" Casa que o Brasil outrora o primeiro mento na apreciação que faz o li- Ministério da Saúde. Não é possível
ReunJãó Ordinária. realízad» em·7 exportador de cacau, ocuPa hoje o vro dd professor OyatRa Cémr Ituassu que, enquanto ainda há tumulto mui.
de abril de 1965. sob a presldêncía quarto lugar na exportaçã!! mundial. dêste outro catedrático da Faculda~e to grande na preVidência social. prín
do Senhor Peracchl Barcellvs, pr~ Em .pouco, anos, a pI'oduçao esíu de de bireito Professor Henoch RelS, cípalmente no tocante à .aasístêncta
sídente e presentes os Senhores Eze- tal modo que nf.lJ t~!JS qua.lquer em que diz o seguinte: médica. se queira tumultuar mais. co-
quíns Costa - Ultimo 'de Carvalho possibllldade de competir com .05 nos- , . locando o serviço médico no Mlnlst~-
- Hegel Morhy - Clovis Pesta- 50s concorrentes africanos. Enquanto "O Professor oyama ç:éSll.l' 1'10 da Saúde, que, sabemos, é um mí-
na - PUnlo Co.'ita - Flores SOaJ·P.s uma árvore plantada na Bahia, hoje, ltuassu, catedrático de Dlreli<' nlstérlo normativo, POUco tendo reaü-
- OScar Co..rdoso - Ossían Arari- produz em média 500 gramas de Internacio~1 Públlco ':ia ~CI~ - zado na parte de assistência médica.
pe - Hamilton Prado - oíemens amêndoas a dos pnses da Arries pro- dade de Direito di\. Umvelsida e A previdência social, mesmo com seus
Sampaio - Ary Aleantara - wei- duz de 3 's. 3 quilOS e meio, Vejam. do Amazonas, já é wn nometrco- erros com solução de contlnuldad..

'demar Guimarães - Vasco Filho - V, Excias., p()r si, se é possível & nhecido e c~agrado na.'! le as nas ~uas àdministrações, vai a todo,
Raul de Góis - Alves de Mac~do competição, jurIdlcas nacIonais, mero~ dos os rincões longlnquos do Brasil.
- JOSé FreJ'l'e - Gayoso e Almen· Por tudo isso, esperava que o ao- Inúmeros trabalhos de pOipa pu- Nesta oportunidade. queremos COhO'
dra - Ozanam Coelho e Ualo Fito vêrno Federal, de tempos a esta parte bJJcados em revistas especTallll8-' grl\tular-nos com o Senhor Mlnlstrlt
tlpaldi, opina. por unanimldCl<le. de tivesse pclo Ministério da Indústria e das do pais, e, notadamente de Arnaldo Sussekind pela brilhante ex-
<Rcórdt> com o parecer do elator, COmêrc:o e pela CACEX. dado aten- sua te.se de concurso - liA Guerra. posIção que fl!z~ontem. Que esta Casa
neputado Ary Alcantara pela llpro· ção do maior re1êvo a ésse produto, e a Segurança Coletiva". com a faça o que S. Ex. sugeriu, ou seja.
vação do Projeto n

9
2.569-65 q'!e que é tão fund\lmental para a. econo- qual conquls19u brilhantemente a. ouVi-lo novamente. a fim de que SUIl

~!lltera a LeI n9 4.216 de' 6 ele maIO mia baiana e qu~ carreia <:onsldem- cãtedra que' vem exercendo com Excelência exponha seus pontoR de
de 1003 que estende à. regI~o uma.- vel contulgente dc divisas paTa oBra.. dedicaçlío e competência". vista no· que concerne ao MinlstêrilJ
2ônlca os benefícios do art, 34 da sll. E '-rmln. o Prof........ Henoch Reis: da Prevldencia Social. (Multo bem.!LeI n9 3.993, de 14 de dezembro de ..., ~~. t
1961". A CEPLAO, Sr. presidente, retira "COma publicação de "Aspec os O SR. EDlI:SIO NUNES:

15% do produto da venda. Acho devo do Direlf<l" C) protessor Oyama
Sala das Sessões da ComisSão de ressaltar, muito justa a existência. da. César Itua.sSu nlo sÔmente eon- (Le et s~guh~te comunlcaç4o).

FInanças. em 7 de a,?l'i1 de 1965. CEPLAc. A verclade, porém é que soIlda ainda mais o !leu nome de Sr. Pre!!ídente e Srs. Deputados:
Peracchl Barcellos, PreSIdente - Ar!! chegamos à situação atual parque 86 jurista. como tambem eXlllta 11. O ensino e a. cultura são :fõrças
Alcdllfara, Rekltor, se culelou até aqui da comercialização nossa Faculdade de DireIto, :- morais de grande re1êvo para a nOSSIl

VI - O SR. PRESIDSNTE: elo cacau esquecendo-se a. produçãO. qua.! é um dos luminares e li. c - PátrIa..
Conseqüentemente. caindo a produção tura do Am-.zonas, de que é !lllS- Cabe IIOS, órgãos técnicós IIdmlnlJl-

Está fInda a leitura do expediente. qUe foI de 18% no cOmputo mundial, tre filho". ' tratlvos da Educação e Cultura pro-
Tmn a palavra o SI'. MC!:des ele para. pouco mais de 7% h.oJ." é .natu~ Sr Presidente interessante de' tutlo porcionar aos estudantes brasllelro&

Moraes para uma comunlooçao. ml que também fi. comercla!lzaçao u~ lsso é que o jovem cultor dt> Direito, meios e condições de aprendizagem
O SR. MENDES DE MORAIS: te'a preJud1tllda, o brilhante advogado e professor oa.. e aperfeIçoamento cultural.

Por Isto, trago à Casa angustiante tedrátlco da Faculclade de Direito do Os estudantes em sua maioria sll!>
(Lê a seguinte comunicação) '7 apêlo dos lavradores de cacau e até Amazonas foi vítima. de um dos pri- pobres e não dispõem de recursos eco~

SI' PresIdente, desejo assJoolar aqUI, mesmo dos lndustrJa.ls baianos, no meiros atos do violento e trucu!ento nOmlcos pal'a comprar livros e mate
com pesar, o falecimento em Talpel, sentido de que a taxa cobrada pela Oovernador do me uElstado, Sr. Ar' rials ~ldát1cos, ,tão neeessãrlos à
oopltal da República da Ohina ;LIvre, CEPLAC. de 15%, seja pelo menos thur Reis que aposentou como De. aprendIZagem. E impruslonllllte a
do Sr. Chen Cheng, vice-presldentote. redllZlda pare 7.5%. pois os lavradores sembargador que era. do Trlbuna.l de elevação dos preços dos livros e ma-
da. República. Com o desaparedmen não nutls suportam taJ ônus. ,... t I Is d ensino que resulta no d~
do Sr. Chen Cheng, perde o mundo Outra reivindicação que dueJo re- Justiça Mas com êste livro env.....o er a e 'd b JJ Ir 1
OC' iden'-} um dos grandes lutadores, ;,.,.trar de grande Importância. para. a a mim'e que' agora passará aos AnaJs sinterêsse da mocidll e ras e 11 pe o

.... t unls"~' da Casa o Professor Oyama. César utudo. .1110 mundo asiático, con ra o.com - Bahia, de re1êvo mesmo nacional, á Ituassu 'da. Silva que começou sua Oral Senhor Presidente, o estudan.
mo e em favor da manutençao da. de- no sentido de que se crie o Instituto da in o· Juiz d Direito te pobre. para sobreviver em nossa
mocracla na Ohlna. sucessor indicado El'GSJJeiro do Cacau para. defesa. do vI lum OSIl c mo Oa. ltar D m terra trabalha de dia e estuda 11 nol-
do Oencralisslmo OhÚlng-Xal-Shek, a produto, a exemplo do que já existe do Interior, Juiz da d p it es:.re: te, ou vIce-versa. Não sou contra &

;fIgura do vioe-presidente de.mpareo~~ em relação Il. vários outros. '1'ejn03 o bflga~ord doJf~~~~~lRig~:l caEteito_ moeidade que para se manter tenha.
nílo se destaca sõmente como um Instituto Brasileiro do Café, do Pi~ & en o d C t clráti d DI de produzir. Sou contra, sim, a ex~
:talhador pela llbertação de s~p~lrJa' Ilha, do Sal, do Male. Por que nll.o se r~toAg~~clgna} Cterdadãgo lh:na ; ploração absurda dos pl'eços dos IJ-
~l'lJ,vizada. pelo terror com e crlar, então, o Instituto Brasileiro dO re i tell t uIto !.ará vros e materiais didáticos, '
tMáo-Tse-'1'ung. mas, também como Cacau a fim de evItar situações ira.- educado, n gen e e c ":j. Os nossos estudantes pobres lutam
OOvernador de Taiwan (Formb°SO,) ecr ves para li economia brasileira, como ~~~olvido de ~:ua~~z:~s lntefro coralosamente pllra veneer no estll
ouja provincla êle lançou as ases a a que oro. se verl1ica? O preço do wo e,que revo . ri do Flcam sem aUmento. sem vestuA
grande reforma agrãria .que hoje tem cacau no exterior, pare que S8 f69& aque.e de sua.

t l
aposentadolla do T - rió, sem habitação. porque seu pequ~

servido de padrão a várias outras em uma Idéia, Já foi de 43 cents e hoje buna! de Jus ça., no. ordenado não ehegâ para adquirir
diversos palses da Asla, da. A!l'lca e é c!eapena.s 12 cents. Aguarde oyama que a paz volte ao os livros que lhes~são indicndos.
da América. do SIÜ, e pllr meio da São aspectos múltiplos, que desejava n<!6\SO Estado, que a Justlça impere, Atualmente um l1vro está. custan..
(Iual 80% <los agrloultores chineses analisar nesta Casa de representan- que o reconhecimentb triunfe, que a. do mais caro do que um alimento e
·tornaram-se proprletârlos das terrr tes do povo, para sacudir a Nação 3abedorJe. prevaleça. que a intellgên- seu preço equIvale ao de um aluguel
]lOr êles oultlvadas. O seu plano 1 e num assunto de tal gravidade para. ela sirva de galarMo cOmo verdadeira moderno.
reforma foi já traduzido para o ing.êIl meu Estado, que se prende dJreba.- trincheira e aí todos nós o te!'emes Dillnte dêsses fatos, lllnoo o ml!'!
te pal'a. o e>llanhol, permltin~o ~e o lJI.lIllte à eco~omi, e &s finanças da. nt> 3Cl1 verdadeiro tremo _ o de dJs.. apêlo ao Excelentisslmo SenilOl' Prc
Seu pais, com úmG Pop

u1a
9
ao

!1 :Elahla, porque é o principal produtO Mbulr ju.stJOa. • man,ehelas no Tem- sldente da Reptlbllca e ao Excelenti~
milhões e uma área POUco maior do e a base mesmo da arrecadaçlio de'p!O dO saber. Brinde o, Amazonas, 8imo Senhor MInIstro da Educação e
Que Santa cata~r' ~~ tra.I1l!form~e Jmposroa do meu Estado. . iiOeso amigo Professdr Oyama ItuMBU, Cultura, no sentido de que haja con~
íto llegundo, pr u or c açucar ~o .... P 'eS1dente V ~m Com nov!l& obrt\s, e ICrá aplaudidO gfllamento nos preços dos livros dldá •.
mundo, no terceiro em arroz, ,~-,••• ' r t8t!Í.Il.o 'I!ftil un~.Jnte &lIlr êlIliI povo bom e tlClDl, tAo necessârlOll ao ensino da mo-
:~: liMa~_~,~ ~1t~S~ tMo~~~~~, di~ • __o ~ro, (Mtl1t~'1ümf, ctdade brasileIra. Assim, estaremos os-



PRlNCIPAIS SAFRAS DO BRASIL CENTRO-SUL
Prodlitos Fi'oaução esperada Diferença sõbre

para êste ano o a:no anterior

1- 11%
.+ 27%
+ 63%
'+ 56%
+ 20%

~proveitando esta oportunidade,
quero aqui reafirmar o que repetldns
vêzes tenho dito com respeito â ne
cessidade de se criarem condições fa-'
varávels à rápida comerciallzação da
grande safra que será a déste ano, a
maior da última década da hlstórla
dA nossa Agricultura.

Ante as novas condições poliU
cas e sociais e o amadurec1ntento
dos prímeíros frutos das medidas
de estimulos às atividades agrl
colas, industriais e comerciais já

.adotadas ou em vias de execução,
a tendência da economia nacional
deverá voltar a ser de aceleração
do ritmo de crescimento.
. Portanto, a mudança de expec

tativas de 31 de março de ,1'964
para agora é radical: em vez do
doente em agonia., como estava o
Brasil temos já o paciente em
adiantada convalescêncla, prestes
a receber alta e voltar à sua.'viela
normal.

17,083.000
83.949.000

159.440,000
7.530.000

14,200.000
66.856.000

Feijão (saca 60 kg), ,
Arroz (saca 60 kg)
Mllho (saca. 60 kg)
Soja (saca 60 kg)
Amendoim (saca 25 kg)
Algodão (arroba 15 kg)

" .ulando o gõsto pelo estudo e o In- deste assunto e-dediquem alglUnas de volvimento dos Municiplos haveria de
resse pelo desenvolvimento oultural lIuas páginas aos prôbtêmas riaclõnaís prestar, desde que críado, 'Incstlmá-
teremos prestado um sel"VIÇO à edu- aqui foéallzados. vels serviços

~ção da juventude brasileira. (Multo Aproveito a oportunidade para dlrl· Depois, Sr: Presidente, de ter sido
(ftem.) gir também um apêlo il. Rêde 'Ferro- aprovada a tese da. criação dêsse es-
" O SR TEóFILO PIRES' vilírla. Federal, no sentido de que tabelecimento de crédito em vários

" . transfira às Prefeilluras dos Munici- congressos, nacionais e internacionais.
, (Para uma comullicação. Sem revi- pios que antigamente eram servidos submeti à consideração da Casa pro
140 do oraàor) - Sr. Presidente, a por seus talllals - hoje extintos por jeto de lei visando il. criação do ban
:retração do crédito está criando sério deficitários - os prédios de sua pro- co. Entretanto, depois de 10 anos de
Jlroblema para o financiamento da príedade, a. fim de, que sejam trans- árduas lutas, tenho hoje a satisfanão
Ilafra. algodoeira em Minas Gerais, formados em escolas, para atender à de poder comunicar à Casa e pririci
~epte ano de 1965. Especlaimente a re- educação local. palmente aos Deputados que Integram
Bi~o Norte do Estado, Sr. Presíden- Com esta·medlda, as Prefeituras re- o Grupo Parlamentar Munlcipallsta,
~, que, pelas suas condições cllmátí- ceberlam um patrtmõnío para. ser utt- que o Ministro otávio .Gouveín de
~as, é adequada' para o. plantio do ilzado na elevação cultural das popú- Bulhões estudando o assunto da cria
flamado ouro branco, sofre a. agude- lações que se espalham ao longo da- ção deste banco, deliberou apoiá-Ia in
11'" do problema e não sabe, até o pre- queles ramais deficitários, o que viria tegralmente. ., ~
~te momento, como se vai portar contribuir para a. grandeza do' nosso Em entrevista ontem no Rio de Ja-
Jlara. adquirir cerca de 4 milhões de Pais. (Muito bem) neiro, tive' o, prazer de ouvir de S.
WU'rôbas de a.lgodão em pluma, que - . Ex9. o titular da. Pasta da Fazenda.
».ecessàriamente advírão do plantio CIe O SR. FRANCISCO ADEVDATO: o cóinprolll!sso formal de- que o GO~
l~ mil sacas de sementes, realizado (Le a seguinte c~municaç(J): vêrno Federal, numa, dlU suas prõxí-
_quela. regIão de Minas. Os usíneí- mas mensagens ao 'Congresso Naclo-
~s do a1godllo reuniram-se, há pou- Sr, Presidente, Srs. Deputados nat, Incluirá a criação do Banco Na-

t
il ~ias, na cidade de Montes Claros O Conselho Federal de Educação cíonat de Desenvolvimento dos Munl-
c egaram à conclusão de que são mandou abrir Inquérito na Universl- clpíos, . ,

,ecessários para. o financiamento da dade Federal do Rio de Janeiro ten
fafra de 65, c~ca de 14 bilhões de do como Relator 0- Conselheiro 'Wan
JlrUzelros. l1:les dispõem, de seu, ape- dio Londres, que afinal concluiu pela

~
de :.I bilhões. Resta, Sr. Presiden· improcedência das acusações. elogtan

, o problema de onde obter. os 12 do a figura. do Reitor efetivo, Profes
lies que faltam. Faltam, seja dita SOl' Dioclécio Danta~ pela sua inte-

verdade, não apenas para êles, ín- gridade moral -
ressados em Industrial1zar a. matvã- •

E'mas também para o pequeno pro- Neste ensejo, Sr. Presídente; quero
v for, aquêle que, nos munlclplos nor- ressaltar que conheço o Professor Dlo

.. -Inlnelros e. de maneira especial, eléeío Dantas vivendo da cátedra e da
1l0!' de Francisco Sá e Mata Verde, ollnica, pioneiro da federallzação da
JIl'oduz algodão e o leva para. os gran- então Faculdade Fluminense de Me
~ industrla.is. dicln~ .e batalhador Incansável r.ela Entendo assim, que, através da co- do Acre. Acreditamos porém que essa
. E' um problema da maior gravlda. J~i~i~ da Universida,de do Est~do mel'cialização desta safra, poderão ser tarefa não poderá ser concrltlzada se

t
Cle.- 'ta.Srtr'IPresldente, e, ao abordá-lo Entre.anto ínexplícàvelmente '-.-e corrigidos alguns dos aspectos nega- no Estado não estiver presente o 61'buna. qu tO· , ,-, tlvos das medidas de combate à. in- gão encarregado da. execução do pro-

que dirigem a~~o ~~era;toWd~~: ~~nse~ b;,tSOIVeUt nomear pro' t",:i~ fiação tomadas pelo Govêrno, a meu gramarodovtãrío nacional, Nesse seno
lrJesponsávels pela poJitica eeonêmíco- tengóurt erv~n 01', o Sr. Rau.1 Blt- ver em boa' hora, bem como poderá tido, Sr. Presidente, aqui estamos,
4fnilncelra do Govêrno, no 'sentido de • . ser o interior - do PaÍS irrigado dos nessa tribuna, para fazer um apêlo a.

re, em melo 'às restrições de tõda Vem o refendo interventor pratl- meios suficientes para, indlretamen- S. Ex~ o Sr, M1n!stro da Viaçbo e
sorte que elas Impuseram ao povo, cando tôda a sorte de Irregularidades, te, também melhorar a situação nos ObrasPlÍblicas, o Ilustre Deputado

IIllja abérta uma vâlvula para o fi. não obstante o curto p!azo de sua in- grandes centros industriais.' Era o Marechal Juarez Távora, e também
ús.nclamento da safra de algodão em terventoria, ou seja, tão-sõmente por que tinha .a dizer. (!I!Ulto bem). ao Senhor Diretor do Departamento
•. Evidentemente se isto não fOr 60 llias, consistindo elas na nomea- Nacional de Estradas de ·Rodagem, o
~ito, haverá desestÍmulo, não dos In- ção de assistentes de cátedra para dí- O SR. HEITOR DIAS: Engenheiro Lafayette Salviano do
dustrlais, mas dos plantadores, dos retores das.Faculdades de Filosofia c (Para uma c07nunicação - Sem re- Prado, no 'sentido de que criem e
tonicultores, que acabarão por mudar Engenharia, contrariando a Lei de visão do orador) - Sr. Presidente e mandem Instalar imediatamente um
() rumo das suas atividades, o que po. Dlre~1zes e Bases, no sel;! art. 76, que Srs. Deputados, já por, várias vêzes distrito rodoviário no Estado do
4erá determinar a paralisação com- especifica que a nomeaçao de diretor. ocupei a tribuna desta Câmara, inl- Acre. Cremos que para. isso não pre
Jlleta de certos setores da vida nacio- de escola recaia sôbre professor cale- clalmente para focalizar a tragédia de cisamos_ Invocar o' fato de que é ô
aal, cujas perspectivas devem ser en- drátlco_ efetivo, .que foi vitima uma grande parte da único Estado da Federação que não
i:làradas com otimismo e éste do plan. AInda o citado interventor deter- população trabalhadora -'da capital possui sequer uma residência daquele
tio do algodão é um dêles Assim mina a. compra de materiais sem a baiana com o Incêndio da conhecida Departamento. Era o que tinha a di
deve o Govêmo Federal' tudo fazer necessária concorrência públiça e, por Feira de Aguas de Meninos, e, poste- zer, Sr. Presidente. (Muito bem.)
para atender às solicitações que estão absurdo, instalou a Reitoria no Hos- riormente, para solicitar do Govêrno O SR. l\IANOEL DE ALl\mWA:
lIeIldo dirigidas pessoalmente ao Se- pital Antônio Pedro, que estava ~en- as providências necessárias il. recupe-
bhor Presidente da Repúbl1ca, no Se~ do I!reparado para entrar em pleno ração dos prejulzos. (Para uma comunicaç/io - Sem re-
bllor Ministro da Fazenda ao Senhor funCIonamento, havendo até convite a ~ visão do orador) - Sr. Presidente,
Ministro do Planejamentó a. fim de S. Ex~ o Senhor Presidente de. Repú- Esta Câmara teve ensejo de ap~o- Srs. Deputados, - a cidade de Sfio
Que. não apenas 'se escoe' esta safra hUca para. reab~rtura do hospital. var um projeto, auto~lzan,JJ,o o Gove~- Francisco, no norte de Minas, Inau
êle 1965 como o mercado de algodão Homem de capacidade e visão o no federai a abrir credito 'para SOC01- gurou um serviço de infraestrutura.
)illo sofra os contratempos da. retra- ilustre Professor Dantas tem cómo rer !lquela gente, e o MInistério da ligado ao setor de saúde O Peparta
Vão de crédito, para que as safras dos acêrvo em sua administração. neste Viaçao prQcedeu a.,estudos, a Cl~ de mento Naclomil de Obras contra as
anos vindouros não sejam menores do setor, o fato de já. ter reaberto as levar a cabo as obras necessânas à Sêcas fêz ali instalar obra de :relêvo.
!lue a atual, mas, ao contrãrlo malo- portas do Pronto Socorro, no mesmo ampliação da área para onde se trans- Quero nesta oportunidade, Sr. Preres, de tal sorte que possam criar, com hospital, por ocasião de sua lnvesti- feriu a feira tradicional da Cidade do sidoote, enviar _minhas congratulaçõesª produção em massa. do ouro bran- dura no cargo de Reitor. Salvll:dor. . 'aopovo de São Francisco. E neste ges.
qc riqueza para os Wiquenos prod L Assim venho hOJe à tribuna nova-foreS da regllío (Multo bem) U· amento profundamente o aconte- mente ihsistlr no assunto e fazer um to me vejo envolvido por um sentl-

. , cldo, porque hauri os meus conheol- apêlo ao Govêrno federal pnra que vá mento de júbilo, porque pUde, duran-
mentos básicoS' de medicina no Hos- em socorro daquela gente melhoran- te todo o meu mandato, na presente

O SR. JOSl:: l\IARIA nmEIROI pltal Antôl110 Pedro, en: que estudcI, do e ampliandO a área. em (lue se-Ins- legislatura. e na anterior, dar subs
(Para uma comunicaçl!o. Sem re- e que servia à populaçao fluminense talou a feira que tantos e reaÍl! servl- tancial contrlbulção, através de repe

visão do orador) _ Sr. Presidente. a Aconltento. S MIn t d ços presta il. população ele Sslv!lr.\Qr. t1dps dotações no Orçamento da.
1niclo minhas palavras, neste momen- pe o ao r. ÍS ro a Educa- (Muito be7n.) . União, para que aquela. obra se fi-
to, elogiando a'manelra como se tem ção, e por fim ao Sr. Presidente da '. - zesse.
comportado a direção de uo Globo", Repúbll,ca, a fim de que ponham cô- '0 SR. ARMANDO. LEITE: Outro assunto, pequeno também,'Se-
ao dar ampla cobertura aos trabalhos bro a. esta !rregula~idade, determl- (Para uma comunicação. Sem revi- nhor Presidente: o uCorreio Brazl-
legislativos. Confesso, Sr. Presidente. nando o térmU?o de tao desastrosa In- sbo ào orador) Sr. Presidente, liense" publica em seu editorial "Mar·
que, para nossa alegria, "O Globo" tervenção ~ eVItando q?e maus exem· quando o Congresso -Nacional elabo~ cha para a. Consolidação", comentário
vem dedicando bOa parte de suas Pil.· pIos frutifIquem. (Muzto bem). rou o Plano de Viação Nacional como, a respeito a nobre atitude do Minls-
Itinas à propagação dos trabalhos que O SR. CUNHA BUENO: preendeu a necessidade de dotar o tro da Marinha, Almirante Aldo Ra-
aqui se realizam. nosso !lstado de um sistema de rodo- belo, decidindo transferir seu Mlnls-
, Lastlmàvelmente, o~tros órgíl.os da .(Para uma comunicai;ão. Sem ,revi- vias que viesse resolver em deflniti- térlo para Brasills. até qezembro do
imprensa, que tambem tinham um sao do orador) - Sr. Presidente, há vo seu problema máximo. qual seja o corrente ano. '
serviço semelhante, deixaram de mano. cêrca de 10 anos, venho defendendo do transporte' ,
tê-lo, de certo tempo a. esta data. nesta casa, com o máximo entusla.q-· 13·" Ex' merece nossos aplausos,

QuerJa, então, Sr, Presidente, ao re. mo, a oriação do Banco Nacl"nal de Cremos que assim também enten- principalmente se compararmos a at!
g',strar êste fato, fazer um apl!lo à Desenvolvimento dos Munlciplos. deu o Poder ExeoU~l!I tqn,j;o qtle o ,tude dêsse Almirante com a -dnquele
direção dêsses jllrnals, no sentido de Tendo· participado, desde 'o Inicio. Presidente da República não 'Vetou General, DlJ.:etor do IBGE, que, dias
Que, compreendendo o alto sentido da campanha de redenção do nosso nenl;1Uma das, rodovias programadas atrás, ao mesmo "Correio BraZllien

. ªos debates que aqui se travam, pro- Interior, através do revlgoramento das para o nosso Estado. Assim sendo, Se- se" afirmara que sua repartição só
~m à sua divulgàçll.o ps.ra que o finanças das nossas comunas, sempre nhor Presidente, ficou o Governo Fe· viria para. BrasUia no próximo século.
JIp~ dêles tom.e cQnhecimento. Que entendi que êste estabelecimento de deral encarregado de construir cêrca Esqueceu·se ésse homem de que Bra
ilt!otem uma DDva politica a. re8pefto crédil:o, o Baneo Nacional de nesen- de 1.800 qullõmetros só no território siJ~a foi construldaem quatl-o anos.
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Vallio-me do enseje :par", relI.&
rar a. V. S~ protestos de 'l3tíJru1
U con.~ideroção. - Jou La/alleW,
SilvUlno do Prado, Oiretol'_ o,"
ral" .

senhor Prc.slttenw. êsta conLll1U.1
"cndo o grande prOblema do nOMe
É6tlldo. Acret!llamos mesmo que. tom
a sua. soíuçüo, serÍlo t ..mbém 1'0801
v.dos todes as demaís -prcbleatas qU(
dificultam o progresso de J1W!SO Es'
lado, Dal por que, Informado íncíu
slve de que parte dessa rodovia. exa.
tamente o treello que vai de AbUl:.1
àOf\plllÜ do nosso Estado, .Rio Bran.
co, tem sua oClll6truçào e eua. adml.
nistraçiío atrlbulda.s ao Exército, Ilotra.
vés da Dll'etarIa de Vln.se '.rrar.,s.
portes, queremos trazer aquí o llpéli
maís dramático do povo acreano qUl
continua.' por -lIss1m dlzer, b1sulMlo
qUM'e qlle completamente IéJlar.aàl
dêste Nls. pois êsse trecho, \'11ni
para nós ,ji,lnda não passou de meil
e .mlll culdndo cal\llnho de -Il2rvIço.
RcpeUmos: trazemos .aqui 'o Il.pêlC
drlltl1átlco e sentJdo do povo quc r'
presentnmos, dIrigido -&0 Sr. Presi
dente da Repúbllca, ao Dcpartlllllen
to Nacional de EStrada.s de ~ockllJUlI

e Ri:Ora ao ,1l10r1oEo Exérollo brlUll
JeIro, para que sej<l realmente eleti
vada -l\ construção dC&B rodovia. 8.tl.
vnndo-se os trabnlhOll de oonstruçàa
daquele ll'echo que diz mais de pt'.l'l.O
eom os ml,erê-'l:;cs do povo 8.crullno.
I~to é. o trecho lie AbunA a R.o
:Branco, eapiool do nosso EStudo.
U',IU1/v bem).

o SR. JORGE SAlD cunr.

O SR, lVAN LUZ;

.(Pura uma C011lUll lCllçao. ~'-1Il U'

. O -SR. GERi\LDO lUESQUITA: . visào do orador). SI'. pj·e.sidente. al
guma 0040. não Cl;tá -realmente 'un-

(Para uma cOl/lUlllcaçiio. Sem re- eionondo bem na política de preÇO$
1Jbáo do omàor). SI'. Presidente. re- mInltnos adotada pelo Oovérno, AI
sultante de pedido que a bancad1l do gUl11U ou multa 1'oisll., oomo iugerem
PSD, 00 Acre, .nesta cnsa. dirIgiu ao, aqui à minha retaguarda.
131'. PI'e.o;ldenle dn 'Republica 110 sen-
tido de Que .!ôSSCm adotadaa prov1- Realmentc. em LondrJlla a colação
dêncUls pare. ulumar li construção oficial dll. baca de milho _vaJ ,para.
t!a 'BR•.29, Rodovlll Acre-:BrasIila, 4.350 cruze1ros l! a dlI -arroz :par&
llcabamOll de receber do M!lnist!irlo '7.500 cruzeiros. Acontece. entreLlln
da Viaçãll e Obras Públicas a jnfor- to, -SI'. PresldenJ.e. que em IUllal'cjO'l
ma.ção prestada pel" -DIretor do De- .não multo d-lstantes dos centros de

l I d "'"tI'.. ti consumo mais jmportanteJI do Pa-
part-anlen o N<.Iclona e """ lIu-lls e runá. como seja Qulntn do Sol e o
1todagetn, nos seguintes têrm08: próprio Munlulplo de Mour1íil 110)e.

~MVOP - Departamento 'NII- uma grande cidade, o saco dc mIlho
cional de 'lfl,trudllll de :aodll,g~m. CLli\ sendo \'endltlo 11. L 300 eruzeJ
OO/3,2J9 - 24 de março de 19f15. 1'08 e o t!e arl'oz a 11.500 ~I'uzeiros,..

Do Oll'etor-Geral do Depana- E há produtol'es que estão ve.ndcndlJ
menU> Nacilmal de EStra.dns de o saco dI' arroz li 500 oruuiros; ou·
R9éagem, tros há .que já desistiram de ven

"Ao chete do aa.blnele do :lM.!- dê· lo .nté a êl,te preço e o estão ofe
nloterlo du Vlaçâo e Obras PÚ- ;recendo em doaçiío -aos porcos. Etn
bllclIli. Londrina mesmo. no .Dlsltlto de Ta-.

A&s.: Rodovia ACl'c-BrllSllIll, mllrana, distrito rlzleultor, Il cow.
R'ep.: Proc. nO} 8.141-%-DNIDR. ção da saca de ml1honão vai aléDl

Ane):o: }'l'OC, n9 26.1>17-61 - de 4.400/4.5011 crU2ell·os. w.o qUll11d..
MVOp. n1\ sede do munlclplo 11 colução é

b" Je 7 ,liGO er\ll!e1rO-~ .
Senhor Chefe do Ga ulete; . Não quero fazer própr.alttente lima
Restituo Il êso>e Ministério o IclenúJlcla. porque nao sou dos que

anexo processo n'l 26.517-64 - afirmam sem provas. Tenho 20 1U1l)3
MVOP. atrllVés do qual o .sclUlor de advocaclll e multo lU110r à ver
Deputado Gerlll-do 'MesqUltn e dade provadll, Mas o que se dIz vCJ1'

• outros, solicitam ao Exmo, Be- lá. Sr. presidente, é que algunia 0<11811
Mor Pre.o;identc da Repúhllca está funclonando em lêrmos POU003
provJdênclas para ult.lmar li Com- IJsongell'OS' para. o Oovêrno no quo
truçáo da rOOO\'Ill. Acro-BrllSi!lll. t<lCII. à. classificação. O bllJli]js dl\

2, A respeito. oabe esclarecer que:.tiio .se encontra jusLamente na.
que 11 Rodovia 131it-29 Culabá.:Rlo classlIlcação. O quc Se diz é que se
Bmnco-DivJsa com o Peru. !n- dá ao' produlo determUluds. claSSl
clut-se - para Jmplantação _ 113. Ilcação que não COlldlz realmente com
relação dIBcrbnlnatJVa do Plano o tipo do pr"duto pnríl, poster.or
PTeferenclltl 'de Obras R<hloV1á- mente, medIante a llção de ",travei
rllltí (DeCletos .53.oilo, de 9-6-64, sncorC!!, de Intermediãrlos, cotai êi:se
54,,3111. de 28-9-64 e 55,552, de me~mo produto, pela manobra da.
12-1-65) e no Prograllla. Trienal classlticação. a preço bUPerior. De_
de Ação lmedia.ta do Oovêr.\1o, zenas e dezenax de rizlcultores de Ta
o qual prevê lmpla.ntação par- marana, estão n~te cllSo. ~elldO.
clal da rodovia .no triênio 64-66, assim, e"P01iados dá maneira nlRIa

3. Foram 'consignadllS à rodo- cruel.
via, 1l{) Orçamento do D,N.E.R. Tenho eópcrançllS, Sr. Presld'ute,
para 1965, as seguintes dotações: de que a. voz dêstc modesto e lIumllde

3.1 tICC.hO pôrto Velho-RIo Deputa.llo se .tarA ouvir l10s llJU1&
Branco - CrS 1.200 x 106' cllnselho.s da RellÚb1Jca. e de que SUl'

• Exeelêncla, o J\f:nlstro d'& Agrllml_
lUI - trecno Ouiabá.-.!l'Ô1:to ltura. que el;Lh"em Londrina. ouvln-

Velho - Cr$ tl«;,3 x 108, do qlle,XNI t!e f UnA te1vez lIté POUCI)

(para uma COllwlI!eacÜo. S~'I 'c
vf&io tio orador) • Sr. PrllSlc!ente-e
51'S. Deputados, fui instado po!, um
grupo de Ven'adorc.. do Estado do
Rio .a formular apêlo à Comissão
~14b -t!nCflrrejl/lela de elaborar pa
recer sõbre o jlrojeto de emenda cons
tituc,lon.a.l· que -concede ímuniduces
parlamentares nos Sr.~, Vereadores,

'I'ratl<-.~ de propolilçilo de relevAn
cla. porque, em verccde, o Vereador,
no cxercleio tW seu mandato, muitas
vêzes há de tecer crtncas a Qutorl
dados jloUc'l\Íl; de municlpl(li tongln
QUOS. Sem essa cobertura constitucío
nal, ~ evldente qll{' bã de tJcqr eír
cunscrtto nessas criticas li uma l\rl'8
muito pequena.

Assim, formulo upélo .!'. Comissão
MlS!a do Senado, no bcnbdo de que
elabore o parecer. para .que \'enha A
plenário tal proposrção, t1.ue. no nosso
1!lltender tem gl':l11dc releviincla de-
mocrátlca. -
, Out,l'O assunto, SI', Pl'eslllent-e, J:l>l
qui h1e .dIrijO .no General PJnto da.
Veiga. Preslaenle da Compn.nh1a Si·
derúrglca. Naclonal. pedindo 1\ -BUlI
Excelência deternllne o 11'4lamento
da taxa·~ Illbnlubrldade aOl! obrei
ro.> .Que ali labutam. iSto porque exis_
te um trabalho lécl1lco elaborado j)or
mt'rllco.5 e engenhelros do Ministé
rio da saúde. coneluslvo no sentido
de reconhecer u. cOlClslênc~1l de lma
lubric<lde na oompanhia Siderúrgica
Nllc!onnl.
. Desta .forma, -llqul fJca o lIpeló a
S. E"~ o Oeneral pml0 da Velgll, II
11m de que volva "rus olhos para. <'.ste
imporumte a.ssunto. ll>!Illto bem).

,'Nealn oportunídade, iOUYUIllOS li I um velho- provérblo que diz: uCada
l.111rinhll. setot das Furç'lt> Armadas.,' cabeça, cada sentença." Os agentes
~uc, quando da !nllUllura~o ele BI'a- TIO Fisco, na apllr.açAo dêsse prlncí
billlJ., de lã ti". oda maritlma enviou pio, têm variado SUll Iuterpretnção.
Uín l,elot1l0 me o Plll.nll.1fo C.t!ntral. Não há tlúvldn. Sr. Presldente, que
I Lembro-me bem. Sr. Pl'e~ltlente. de a correcão monelãria foi oterecída
.oomo foi tocante a am'lde elaqueles para fIgurar em preceito legal com
lXilnrlnhehoo. homens _elo mur, andan- duplo objetivo. Em primeiro lugar.:dú p"lo Interior do Brasll. Eneontra- como uma sanção nos devedores re
rnrn, por ama eoíncídên 11a de grande lnpsos, aos devedcres recalcltrantcs.
·Eell~ldo. Um ak"Jlldu que vinha sen- àqueles 'que Jogem. dolosamente, no
'(lo trazldo numa cuuelra de rodas, cumprimento de suas obrigações fls
'A Murlnhll. sr-rv:li de Ilpóill. moluslve eaís, Par outro, teve o letllslndor 'o
prpJlOldOlhmdo alímentos àquele 110-, íntuílo de eríar uma fórmula para o
mem que quertn fazer be'lJtlr no Ilrasll, refól'J;o do o/ganIsmo nnancelro do
qUI:', do Ullalllltal'll IÜ'" o Plallalto Pais,
(;enlral exísríu estrada nsfaltnda e, Pllr várIos VP?,fS, Sr. !'l'c,ldelllc,
assim, "Ir rJmlia ser -transportedc até chamei a atencüo .da Ci'unllru sõbre
aqul, l'm 30e I.:mfos dias. em sua cá- ~~q ,dificuldades em que sc ericon
dcJm de rodes, trn m as 1ll'SSOM fJsica8 .. as pessoas

As mínhns cOlJlll'alUllleôcF, portan- jurklíras, dtante qa'aplicação :desor
t no SI' \ó:nlstl'll 1111 MIlTír.ha, lMu!- denada da u!'ITecao monet~rm em
o. , " ,1 matéría dc -débítos fiscais. MR, até. a

to 1{I1U sua aplicação com ereíto retroatívo.
O SR, t..lJ1Z }'lU.SClSCO: Sendo ela lI'lua s\lnção, um ônus, umll

" _' • . _ S I c- gravação, nrlO se rom preende qne.
(fala uj/j~ cvmumcarRO . fI I r contrariando todos os prlnclplos ge.

visao do_ ""tdorl - Sr. pf{'s~den~;~ Tais do Dlrl1lto. 8"jl\ dado à correçfio
tó<:\a fi Nação _Já tomol~ co.nhcdmc monet,árla o poder ele I'droagir R dn
to da Jmpul't.â'lcla da e,1!Jl;ao rcaliza- brtos pxlstente.s anles da Vigencia da
tia em 8ão Paulo, 1\ 21 de março.!lR 1I ""t' -·t, j i'
Qual foi eleito Pretelto o 'BrIgadeiro e que mSd um es c pr ne pIO.
Pnrla Lima, 81'. PI'esielente, hoje, fi cUl'l'eçíio mo-

Ontem, o nõ\'o PI'e.lclto de Silo jwt.àrJn é lJIn!1 moela, Os JIlunicipills Já
Faulo. em {:l1tl'ev!sta colet.lva a .Jm- ,t'stão legislando pal'ü LUa aplicação,
pVClJS!t dU'lucln Capital. teve oportu· e não _se sabe qual sCl'a o Indlce que
nloade de. além de dar 11 linhas mes- Ios orientará ou movlm!'ntará nesse
t,ras de seI! plnno ndm!lllsl,l'at.lvo. te- obJetivo, Nn Câmara Municipal. de
ccr eonshlemç()es sõ1:lre assuntos pOll-j Sanlos. Ju. chumel n atençlío do -Ple
tlcos tie grnmle ImpartfUlcJn para 11 nário. Foi votada uma leJ no senti
PaIs c, 1111tlclpall1lente, para nós, de Ido de estabelecer 8. correçllo monetã
São Paulo, Indagado pelo.• l'epresen- ria sóbre as multas 'por rl,,~respello
tantes dn impre%llla sõbl'e 9, quem de- i uo Código -de OLJras. Veja bem V. Elx',
"lU suu eklçlio. tol S. Ex$ de umn ISI', Presidente, a corl'f'ção monetária
lcnldlUle loob todos os pont"s de vista é ,uma san~ão: nplica-se Jlôbre uma
elogiável, A pur 'da confiançn que o multa. que p uma sanção, Contral'in
povo d" ERa Paulo deposlta·.·a em ~c. as,o,lm, o prlnelpio da rcpetlçi"to de
Fnria Llmll, que já conhecIa como o penas por um mesmo ato.
~xl:TaoTdlnú.rto administrador que le- _ . ,
vuntum a VASI:' e que em dois Go- ,Com o pl'()pó~llo de elucidai: os par
vemos 1óm o excelente Secretário de hoUlaris e o Fl3eo. aprescntel o Pro·
VJuç[1ll e CuraR PúlJIlca5 do .Estado, Jeto n 2.443. de 1964. que ylslt aditar
e que c3palharll melbol'ament06 por Í1. Lei ;,q ~.351. de 16 de jU!ho de
todos os seus .rIncões, a. E',,'. em l'C!!- 1964. t;'lecelto !lue defina o debito .fIS
pastn. declarou que a alia ~ieiÇito 1'1'- enl, E o segUln(e:

• .n1mente se deveu, como dls8e, lt. con- "Como d~bltos fIscais devem ser
iJança demonstraM ]leio povo da Ca- entetldliJos QS corretamente lan-
pltal pnullsln no admlnistradO!'. mas I çlldos pela repartlçib competente
tmnbém .n.'ío escondeu qlw "qf' df'veu e os regularmente apllrndos.
tamW1n ao apolo das fórças Janlstll.ll ' , •
ê. sua candldat.ura, A!lsl~, os llue nno esU~erem 11l!slús

E foi mais claro ainda. Qllh.ndo ou-j eondiç!'Os. sómente e.ttarao sujeitos à
tI'O relJI)"l,I'X lhe perguntuu ~e ele es. col'reçao' a partir do téonllJo do pra
taria cJispcnto li. participar rlc um mo- zo filiado ao coutribulntn"
v!Jnento pela revIE!'Io do processo que "mediante aviso ou tlotiflcação
cassou o. 'direitos polttlcos d(! Sr. Jâ- )ll11'lI seu pllgll11lcnto, oporlunida-
nlo Quadros. O Sr. l"arJa bnlll l'es- ' de em que, t~rt 1\ faculdade de
pondeu textualmente, o x<!gu\nie: "No promover o dt'póslto, caso queira
dJa se~'llnl,e li Ck&.qE.Çr", :t.! sellS di- discutir."
relto~ 11l,U!ir,os, eu Já lut,~1'ol por essll I
ruvJsilo". Sr,. P,'csldeute, .encamlnhada 11 pro-

, . poslr,ao lt. ComlsSllo de CUllstituição e
Sr. !','csld(;lJle. des.'Jo floUt' cons- Justiça, tive o desprazer de receber

tmlõo (I'), MIl,]s esta entreVista do um parecer contrário de autoria do
Frefeito .c1clto dc 13ão l'-aulo, que nobre Drpulado Lllert~ Vieira e lIeel
IIborda 1)'10 só flSA:<ctos da sua Iuturn lo \1l1tlnlmemente naquele ón:lio téc.
ndrnlnlstl'llção, mas ,também aspectos nico Quer dizer, a Comissão de Cous
-polltlcos da ma.111 alta rclevll.ncla, Utuição e Justiça entende desnece~
1ll'lnoJpalmentc PIIra nós. paulistas. sário Ee COllceItue o déblto fiscal para

Quero aljUi louvar sua atitude, Sc- Que não exista abuso na. aplleação do
nhor President.e. e dizer que para ~\111. principio de l'orreção monetárill. A
que conheço bem d~ trarta o BrIga- proPtlslção está na Comissão de Eco
delro Faria. L1m!l" c.ste_ seu p\'ocedl- nomia e. ser:undo sOllbt>. foi dlstribul
Incuto e sua corllgrm nuo f01'llm pal'a dn RO nobre Deputado Olávio Cesá
nós, qUe o adml1'nmos de longa data, 1'10

- surpl'l\'ln. Ill!l:umn: é o metlffiO homem . ...... id t ". 'I' "
de bem leal dc seml!!'e (Multo bcm ) SI'. • ,e~ en c, eswu IlHIlZ!IuO em

" • J • minha Ittltude 13m', lUU extenso me-
• (A entrelns/il a que ..o te/L'?'e morial da Pederação (la:; 'Indústrias

o Sr. nC'putado :u.;z Frullci..co ~ do Estado de 85.0 Paulo e pOr not!
encumílllJada li. Meta, para UI' clJI.s tavoróYe!s A minha proposi&ão,
co.'Jidcrada fia /01'111(1 regimel!- na imprensa e no rádJo. Venho, neste
tal,) Jnstante, fazer um apilo a Comls8íio

o ElR ANTóll.'!O .tEL!CJANO' dlJ"'Economia c ao llusb'e Relator para
. • que apressem o andamentoi1êste pro-

(P«ra UlIla. C<lmU11IclIçàn - Sem Te- cesso. a fim de que 1Ie tranquill2em
1I1iJ<ia do orador) - 51'. I're!ddente, as classes IndustrUús e comt!rciais 8
llom li lnscrlçio do 1l1'1naiplo da cor- sejam parall.sados os .busos na llpll
reçAo nJonetária em déblloa !11lCfÚS, CIIção' da cOl'l'eclío mOlletárla. ]l/"JI'que
vem surgindo Ulnll. varledade de eu- Vêln trMendo verdadeiro tlcsp.~pêro

tendlmenws, O que tenl dCCI!l'millado àqúeles que trabeJham honradamente
um estado de 'séria llreocup91)RO llOl' 'Pelo progr6ll&0 do Brl\lill. Uil'llt!O bem.
D1<rta tlll. lI\dústril1 II da comérçle. Hã. Pa1mtu,)



o SR. PRESIDENTE:
Tem a palavra o Sr. Jorge Kalu:ne.
0- SR. JORGE KALUlHE: '
(;;,~ a' SerJuínte comunIcação) Se-

nhor Pl'esidente cllegou ao meu co
nhecimento qüe a Amazônia está
atravessando dias de vel'dadeira an
glt8l'l.ia ante as mec!idas que o B~llCO

.de Crédit'l da Amazôn'a .~e viu obri
gado a adot,ur, suspendendo as opera-

"UlUf~~lmrn' A1,i7iRKJ-ourcQp,\Gt\.t:.s'i50 l'Í'f,,,,:-wi',,~"T'8ê:';'1'Io fi; fÜ)ril de 1~:65 . 17i],;:.;.
~ ;~~_._~ """-- '};~--:::"'~:""'-'"J~<t:~~~-========"=====,,,

,'.;eJiCadas, abra os seus ouvidos para Por outro lado, não se terá a alme- tinos, no sentido de que considere, na fazer, êLe mesmo o reconhece', Entr:J
.csta VOZi, que é autêntica. S. Ex~ [ada solução de estoeagem das fíl- emergência, a estrada de caruoteríc- tanto o que foi f&lto evidencia a pro
precisa ràpídamente tomar conneci- brícas de automóveis, de utilidades, tícas pioneiras e mande atacar e oon- sença de um grande adminisu'adol', j
mente da. situação. Estamo,;; com 12 se for diminuído o poder aquisitivo cluír as obras de abertura a~ tráfego, ql;le amou comn nínguém a terra dei

. milhões de toneladas de produção' de dos que percebem remuneração acima em prazo fIXO de natureza .récorda. Píratmjnga, deu-se a 81&, viveu todos
milho, O arroz alcançou uma s?fl'a, de 600 mil cruzeiros. . Antes de encebrar estas minhas pa- .OS momentos na função de Prei!eito,
magnífica no Paraná. p01tanto, Sr. Presidente, apelo às lavras, quero ressaltar que, como E\. como a devoção suprema de sua vida.

Ora, Sr. Presidente, se formOS autoridades ~esponsávels pela política estrada Fortaleza-Bmsília atravessa Lgora. na penumbra .repousants do
nesta marcha, tenho a. certeza de que rínanceíra deste País, em particular uma - regi~C? fraca de chuvas, será seu qUP.tro no hospital, cabeça esque
]leIo menos em nosso E,stado, no uno ao Sr. Ministro da Fazenda, para pouco danífIcada pele.'!. águas e, como cíds, no travessstrj, entre lencól~!
em curso o Govêrno terá graviss'rua que reveja e reformule o problema. os nordestínos tem_ tãu ,grande em- brancos, certamente estará a meditarj
decepção no setor da agríeuítura, se Se, repito, está confiante de que os penho na construção c!.essa rodovia. no quanto fez por Sâo Paulo, Sla
-não tomar' as prOVidências que são preços podem ser contidos a partir por certo se contentamo com uma'l PaUlo que para êle não tem Se"Te-'
de urgência, de âbl'il, então que se congelem pre- estrada de terra, ate que as coisas dos, Ele a conhece em todas as ;UllS'

E' o apelo que faço, Sr. presid=l1t,e. ços e salários até o fim do ano. melhor~m. . ItrlérJas. em todos os seus cantas e'
(lH'uito bem. Palmas). (Muito 'bem). . Era o que tinha a dízer Sr. Pré- cenhece-Ihe a alma de metróptie. Se

O SR. CARVALHO ,SOBRINHO: O SIt. mnrrano LEITE: sídení.e e 81'S. Deputados. <l!Juilo deum lado, deu-lhe bálsamos. de ou-
bem) • ' tro dotou-e de grandes pontes e V,/l-

(Para -uma e01n1!1/,teaçáa. S~7Il re- (LÉ! a seguinte comunicaçilo) ~ _ .,• • dutos, f?rmandO o anel sonovíári., Te
visão Cio orador). 8l'. Presidente. ao Sr. Presidente, S1'S. Deputados, como O ",l:.. ARl\oIAI-IDO CORRl.&. 630 Clullomet.sos, íos quats 27, aoo me-

- evento do prímeiro aniversário da rB~ 1'epl'esentante do Ceara nesta Casa (Lê a, seguinte comunicação) ~os ~ol'Dem ao longo do. Tieie e do
T'Olução, o Sr. Presidente da Repú· do Congresso, tratarei nesta oportu- Sl'. Pr_esldente, chegam' telegramas Píuhelros, Quando assumiu o govêrnn

.blíca fez, nesta casa. um discurso nídade de assunto de grande ínterês- da regiao banhada pelo río Tocantins em 61. eram em tôda a cidade em
por muitos considerado Iapidar, quer se para ó desenvolvimento elo meu anunciando . que está prevista 'uma número de 28. :li:le coestruíu malS 24
do ponto da vista POlítICO, quer do Estado'e ao qual, reconhecidamente. enchente dêsse rio. fundamentais para o tráfego entre a
ponto de Vista Iíterárín. S. Ex. an- todps os. br~slleiros tem dedicado a Não chegam as torturas que o pró- zona norte e sul. cuja obra montou em

- '1lhou os resultadosda Revoluçáo neste maior atençao.,. ~ _' _ prio mundo ~f~rece; não chegam, por 2 bl~hões .de cruzeiro,g e está qu;v;;"
primeIra ano da sua vigência. Exa- .'I'rata-~e da Estm~a ~~,taleza B~.a ventura, as dírículdades impostgs pela pronta. Por er~s abandonados que
minou mesmo sua projeção através s111a, cuja constlu~ao Ja, faz pa te Inossa própria existência, eis que para se perdem pelos subúrbios onde São
do tempo e concitou todos ao bom do Plano. Rodovlal:lO :,a~lOnal. .' o pobre não há. lugar na terra. Tudo P'.}J50 é mais $âo Paulo, pela nalpl-
entendimento no sentido de logarr-se No Governo do ~x.-Ple,Sldente ~:mo quanto o caboclo dá de si para dai tação da. vida e do trabalho. construíu .
melhor e maior êxito nos dias que vi- Quadros foram, ínícíadas as, fP1d~ se colher algo para sua ramüía, levantar 90 pontilhões sôbre os córregos e ou
rão ,' . _ logo apos sua .remmCla: 1?all1lZa a , de rede, pela mf1!lrugada .aínda can- tr~s. 57 se acham em execução, suas

Quer-me parecer, Sr. Presidente, Atu,!,lmente ela esta yagada e ~~~ sa.do da labuta do dia anterior, mal n:ao s~mearam unidades de, assístên
que, polltrcamente, teria. faltado ao a ,~lCad\,abifta"jfo. tlaf~rfo" df~echos al:ment,;do. jogando' a sua sorte que, Cl~ mediea, centros ec!ucacionalS. bi
discurso de S, Ex~ uma palav:ra ~ re~as ,a e ~ rao .Ia, _m" o '. t aI!nal, e .t~mbém:_~ sorte de sua Pl'Ó- bllotecr:s e escolas munIcipais. Con
respeito da.queles que foram IDJl18tl- enc!;,ntlam-s~ ?rep,:rado~. e fal_a pna fam,lIa, vaI ele para longe re- dl/lu cmco, reformou e ampliou 6 e
çados pela Revolução, Bobretudo lla ml1l,O pouco pata quo a estl'ada pos,a mando em sua canoa em busca da construiu 32, entre êles 14 parques in.
pletora dos IPMs, que não represou- ser tlsada. .. "_. D' 1 ne tel:ra. qu.e lhe dará o necessário à sua fantis. Iniciou 17 outros, 19 e.3colas
I,juam justil;.a, senão trucul€l:J.ela, ~n,re as· lllUme,~" ,vanta,,_elSro~o- e.xisten~Ia e aos seus. Chuva e 501, municipais, 11 escolas a~rupadas e
Essa. alusão que 'faço ao epIsódio ,doS advInam da ~onst1Uçao li~;~§.~ rodo- pouco nnpol'ta, .As pragas o atacam, um centro educacional. pal:a 0.5 qU.'li"
IPMS e aos mjllStlçados. ocorrc-me V!~'. po~e-s~ dv~t!l;cax as' o Luiz For- Elas, passam e ele continua. As fera3 se acham. vinculadoo recursos no va
'à mente no exato momento em qlle vlar;a, as apJtal" e. ao a il,ccif? braVIas o ameaçam. i!:le_ouve o ru- 101' d~ mais de 7 e meio bilhões de
a COlmS'são de Justiça aprova uma taleza" Natal, "Joao P:sso: . om C; gldo. e t'!,mando precauçao para evi- crUzeIros. Podel'la. se o tempo me
emenda do Deputado Nelson Oar- f>~afe:to, ~~ca,J'l e S~I~~a~;{a c ~xc"- tal' surpl'esa continua a sua marcha. permitisse. estendel'. êsae elenco de
neiro .que remete ao poder legitimo, o lS n o ,-!O ela,:. robiema dOS' e;;:- E o trabalho hon~sto em pleno ca8-, realizações· por InU:itos momentos ain
JudiClá"lO o exa'ne dos proces.sos un lente soluça0 P.a~:a o ~ N d t. qlP taILllal lJaracolhelta dessa amêndoa' da mas devo encerrar e o farei rep2
causa' . e ' ao.. mêsmo temp'o. Senh:>r cesflso!" dcmograL~cos r~O'iõe~r ~~s~bita" ou no corte da juta. tudo isso enobre: i tindo p:llavras de pmstes Maia:
pre H'Í2.llt'e quando na garupa da re Ulnam para as' o o C - ce o caboclo brasileiro
, ,:' - ' " . ,: < 'm en~ São das do Planalto centra~, As otimas - Porém a enchente . uem a '. ~eixo ~udo em ordem com o
;~itao d~er:; ~:;;~cft~r a de suas terras para a cultura, ate ag~:'a devo- conter.? A súa fúria' é

q
m;'ça. ~?dd~~ • ma;;or n~ero de obra:: que um

, ~la q Clllzas o 'Nabucodonosor de lutas. senam ocupad.a? efetivamente mínio, E'o {)aboclo olha lentamen('e governo la fez ClU Sao Paulo.
p~p MS S J'n;o Quadros qüe por null1aTes de iamIllas que forma- para sua barraca os seus teténs ~s Ultrapassamos mesmo o RlO, O.y at _ arl~i ,rfez aa BramI IJ83dc !'iam novos povoado,~" aglonwrados seus bichanos,'os'seus filhos a co'n- Governador Lacerda chegou a m-

an 0'" E ';i'mo Q';>"dro<; t.éve s')us humanos, germ!õs ~e 1Ull1l'~S mdades, panheirá. o próprio solo qu~ .() a;;a- vestir em melhoiramentos públi-
q1!e , o r,.a . ' . _ e essa populaçao aesfrlltana de ex- salha... e o homem mes ': cos 26 por cento do orçament.o,
illr~lt~ tf0l~tll~~ier<~:f:n:o~eu ~~;~:. ceientes condIções de clhna"exata- dor Cle sua própria car:

o
~ss;~~p~~ nós investimo.; ma.ls, da :ncu;,:e

maIS z m, o. a mente o que falta ao nOldestmo. A valente." ' . da verba or~alllentana. cUJa pre-
eu., que o c~mbat.1 tenazment". Jç ,t carne e ?S cereais que eX1Stem em As notícias cheo'am ue o rio T visui para, este ano é de llO bi-
c~a, €~. dl~r,fs~~~~gs, não é J.lSCO abundânCIa, no Planalt.Q -Central e éantins ameaça e~lcherq Não 'erá o; Ihões de cruzeiros, mas irá R mu'-

,as. S r: Faria Lima' mal chogãdo-' que abastecem Fortaleza, bem codmo
t

o primeira vez qUG o caudaloso -J:'ocan- t.a mais de 1(J0 bilhões de cl"Uzei-
que o r. ,_ v '. sal e outros produtos do N01' .es e. tins assim pr d N- • ' 1'os.
ao poder - elemento da llllha d~a., que vêm p'ara o Planalto, ao inves 'de ' 'o ~ce e., ao seru, a 'Vez
como se prOclama l1nha essa CllPS se"emtransportados por navios até Pl'lmellt rue .ele del::'ou para o lado Senhor Pl'esídente e senhlJres Depu
chefes e representa.ntes ninguém co- S;ntos (1 7"-4, milhas) e dai virem de o seu ea oompa~Clro. Porém, des- tados. Só ag'ora os prónrios técn;cos
nhece - já pense em propi~i~r a re· caminhão' até Brasília, (1. 200luns) e ~o vez ~er: que ele não se. tr:;lnsfor- da Prefeitura estão percêheprlo o 'll'U1
vJ.sã6 do_processo C!2 Sr. JaUlo.Q'l':- vice-versa,' poderiam ser -levados por- :Waiiíre~ ; ~en~~t aprópl'lEt lei da to das omas do. engenhClro P:'estes
uros. Nao SOU con,ra que se .eveJa ta-a-portll. em tres dias aDenas de dita 1 a. cre. amos. E poJ acre- Mala. Pontes. e _VIadutos, .0 pred,o do
() pracesw do eX-Pl'esiclente~ que tan- viagem. Ém troca do sal; gêneros par: ~vamos a, nossa pl'ece to Deus M]j,~eu de Artll< de São Paulo e o Paço
tas males causou ao B1Xl.S11, 1)ore!::~ seriam fornecidos do Nordeste. Além Estad~ e amtalT. o caboclo do meu M:uni~pal, o pavi1l;lão do Hosl',ital
primeiro, devem ~er reViStos proce.5- da economia de tempo e de combus- bem).' o ca oc o . paraense. '(Mwtto J\,TuniClpal e as ruas e praças, estra·
~os em _que, . efetIVamente se come- tivel, baixaria. o prego dos produtos, das Bubl1l'banas e. esmd!1s do "me-
teram lllJUStlÇa contra pessoas q~e uma das principais metas do govérno O SR. LEVY TAVARES: trô" e 05 parqulls mafntIs e escolas;
iOl'am punidas pela revolução. (J!i'uz- revolucionário. enfim. deu a São PaUlo a que ela em
to 'bem). - _". (Lt a !!egw1·nt", eOl1WWlcaçt,O) Se- SUl:. ~ulsa~ão. fabulosa pedia. Mais

As razoes Ja .expos,as são de natu- nh01' P!'csIdente, senhOres DepuCados lariâ Sfl pudesse, entretanto. o c:ami.
O SR, RERIYIES MA.CEDO: reza permane~"e, ma:;;,.a par delas, amanha, a capital de São .Paulo teri nho não foi suave. Não se queixa,
(Para uma comunicacão. Sem re- há as de car~ter ur.,ente, adí.ir;.d~s mn nóvo Prefeito. O Briga0 Biro Faria no se lamenta não agasalha ódio no.

visllo do orador) - sÍ' Pl'esidente, do Ilagelo da seca. que assolou o Nor- LIma, recentemente eleito com sur- seu coração contra ninguém apenas
Srs. Deputados, tomei 'conhecimento, deste, e que p~sso a enumerar. preendente votação, tomará posse com na sua voz notamos a emoio Iio dever'
hoje, pela manhã. através de noti_Clá- Com o remimo das ,obras de. Cl?l;'S: a _.re..sponsabilidade da esperança de cumprido. No dizer da jOl'l1alista
1'10 da imnrensa de que está sendo tr~çao da r,?dovla FOlJaleza,-BJEl.S1II~~ mllhoes de pauli<;tanos que olham M:t:'l&rida. Itar te;:n o cerne dos car
enviadá a' esta Casa, pelo Poder 1 - have.la ooupaçao 'para os ml p;!'t.ra êle e nêle confiam CCJUO ° con- valhos, da floresta. A sombra passa
Executivo. mensagem pedindo a redll- lhares de desempregados. tmuador da obra do gran<'le brasilei- 'e Maia fioa no coraçl:io de S'ío P9.ul0.
cão de salários. Sinceramente, por 2 _ se possibilitaria o rápido es- 1'0. cujo· ~om_e pl'onuncio com re.gpei- (Muita óe1n.)
mais que deseje encontmr nesta cOllmento das centenas de, míll:ares to e ac!mu'açao - Dl'. Francisco p~&S- Durante o d; -curso elo S 'nlhor
fórmula lIma justificativa. não o de flagelados que preC1Sam emIgrar tes Maía - que _deu a 8&0 Paulo uma . "., ,~_._.
13onsigo. O Executivo, na exposição para zonas produtivas e sadi<ts; era de pwbidade, acão e reallzacões Lev.I,Tavaros, o Sr •.i'lf,arzo G~m~
que acompanha a mensagem. info,::- 3 ._ se permitIria um. rápido auxi- Preso ao leit.o do "Hospital Samari: 2° vzce-~:~Iãel~~e, ãe~x~ a caCl~z;
ma o critério adotado para a redu,ao lio .às populações nordestinas. garan- tano, sabendo-se condenado, vive os ,u da pl e~z~ne, ~ que e ~cztpa
de salários. " tido pelo transporte de porta-a-porta. últimoS dias da PJe:f:eitura. e da exis. nel,o Sr .. JOao VeIga, SllpLnte de
Ora, se o Governo está seguro de' O caminhão saina do Interior do tência terl'ena, sem ~ueixas e lamen- Secretárzo.

que os pregos vão ser contidos a pur- Paraná, São Paulo, Goiás e Minas e tações, despachando os últimos do
tir de abril, muito mais razoável nos levaria ao interior do Cel1rá. Rio c.umentos;cando a.s últimas ordens e o
nareceria que dec.retasse o congela- Grande do Norte, paraiba, Pernam- seu semblante re'fela e reflete a pãz
mento de preços' e salários a partir buco e outros Elstados os gêneros l'lJ- da missão cumprida, a consciência
dessa data, até o fim do ano, ou seja, clamados. Não 11averia necessidade tranquila de quel'!.'; fez o que poderia
durante cerca de nove meses. São de levar aos' portos (Rio-Santos). fazer e ent~'ega j, casa em ordem e
justamente os salários cuja redução transnortar a Fortaleza, Natal e· Re- arrumada. pela primeira vez na his
se está pretendendo, que dão movl- cife ê daí levar ao interior. tól'Ía daPrefeil,ura' de São Paulo, os
.mento às compr3S de oasas, de ter- Faço veemente anêlo ao inclito Ma- cofres passam "i:J.S mãos de um para
renos, de automóveis e outras uM- l'echal Castello Branco, depositário outro Prefeito com um saldo de 3
dades, 'das esperanças de seus irmãos 110rdes- bilhóe/l de c.ruz<,,'ros. Há muito o qtte



"_100 00 CONCRESSO NACIONA[ (Sl'lç:lc f)'
""'"'" .

"Abril d~ 1965

o SR. CARLOS WER:-1F.CK:

. !3r. Pre.sidente. P!o;'o a p~!avra com
!Jcellça do orador.

O SR. PRESIDENTE,

Tem a palavra o nobre Depulttoo.

de 1984, incluiu no concetto do débl· O SR. CARLOS WERNECK:
to aquêles casos em que não há aInda
lançamento OIL qualquer ezig~ncla de (Para uma comunicação - sem re;

11't j I _.- ~'Í840 do or/l4Qr) - SI', Presidente.
reco mnen o. ou se a, em que nexis- voltamos a esta tribuna a~lldeca"dote processo ou decisão de au!orldade ... b' ~
fiscal. OS minutos que nos concede o Ilustre

A Interpretação extensiva tem ser. orador, para focalizar maIs uma vez
vído de base para que as reparttções o caso da Ptlna.fr do Brllsll.
nrrecadudoras eIetuem a cobrança do Queriamos lembrar que bá a.specl.ã
valor correspondente ã correção mo- que não foi devidamente estudado, na
netária. de acõrdo com os índlces do soluçiío Que se apresentou a ,ta
oonseüic Nnclonal de Economia, In- Casa, ll: que. propondo o Oovêrno
discriminadamente; de lodos os débI· que parte dos tuncienários fôssem
tos. não somente dos lançados antes aposentados, entre os que deverão s!!
da lei. mas também daqueles que ago- 10 figuram pilotes de jato da paJIlllr
ra estão sendo lançados. Os coencíen- do Brasil. A Iormaeão de cada um
tes são aplicados a partir da data em desses homens, alguns cem pouco
que o Impôsto deveria ser recolhido mais de 40 anos. custou aos cofres

(exemplo: lmpósto lançado em públlcos 60 milhões de cruzeiros. E
1959, como nata 110rmaI em que deve- aposentá.l\Js serJa um desperdicio d~
ría ser pago o ímpõsto, é cobrado ago· mão de obra altamente seJeclont.da e
ra acrescido da correção monetária qunllflCll<la.
desde o ano de 1959 - mesmo que o A sugestão dn VASP. de acertar ~
contrlbuínte tenha sido surpreendido Pn!ll\lr do BrllllJJ como e.s!l\ e eenü
com o lançamento. por ínexístêncía de nuar com n Panslr DOS céus da EU-
processo regular. Em resumo. o que fi 6 ri
o Ministro da Fazcnda pretende é ropa a gurar com seu pr p o nome.
atingir ROS eventuais orédítos da ta- é. no nosso entender, a melhor solu
zenda, a serem apurados em qualquer cão, E ai não vai nenhum desaprêco
d às Ilnhas qce (l VARIG es!1I manten

ala. quer através da revIsão das de- do. também com exemplar eerrecãe.
clnrações de renda, quer através dt Y

verificação dircta na ccntabílídade do. A propo.~tlt da VASP permitiria que o
contribuintes. o que significo. um ver. nome dn !'analr. fEllprésa pioneira
dndelro absurdo em matéria de Inter- que realmente identifica bem a nação
prelação de leI. Pelos coeficientes que bl'asileira, permanecesse nos céus da
vigorarão até 31 de março, IIIn débí- ;Europa. dando prova inconlestãvel do
to de 500.000. que dcverJa ter sido que representa o e5!ôrço de nossa
parlo I'm 1959. pagará, com tJ correção. gente qu~ndo foe propõe 11 ~j\zer algo!>
a importância de Cr$ 5.250.000 _ coe- jll~tO. sáb'o e certo. (JlIuito brm).
ficicnle de 10.5). O SR. ALVARO CATA0:

A Federação das Indústrias de Silo (para 11mCl comulllc(t~ão: Sem revi-
Paulo, inicll1imente enviou 11m ofl- são do orador) - Sr. Presidente. com
cio ltCI Ministro dll. Faz,cnda. em que . - ri d
dava o conceito exato do débito trio permlssao o ora OI', a qucm agrade
butArlo e solicitava a expedição de ço, descjo registrar desta tribuna '"

cntradn em funcionamento, embora
Clrclllar. l'et(lllando a matéria de ma- pm .fase experimental, do primeiro
nelrn íurldicnmc.ntl' corre!1I e sat!s- gerador de 50.000 kw da SOTELCA.
fat6ria, Como não foi atendido o apê· SOCiednde Terrnelélrlca de Capivarl,
lo elos industriais paull~tas. a própria o que representa fato altamente alls
Fedel'a~ão. bem sentindo a necessida-
de de l/'i Intel'pretllllVII, alJOloll o pro- plcJoso para meu Estado, ainda hl\

pouco carente de energia,
.ietn do Deputado Antônio Fcliclano, A SATELCA foi con.st!tuida em
enviando ao mesmo sub.~ldIos para ti. 1957. com o capital inicial dI! 430 mi
delr_sl1 ela tese, sUlterlndo llltcrações e Ihões. ~ubscrevelldo o Estado de S::mla
propondo n seguinte redaçªo. na ten-
tatlva de me,1horá-lo sob o a~pecto téc- Catarina 160 milhões. sendo. pOl'tan.
nloo: to seu Qcíon!s!a majol'itário.

Art. 1". Fica acre.~centlldo ao Os objetivos dl!ssc empreendimento
al'tlgo 19 da Lei n" 4.357. de 16-7 el'am o suprImento de energia elélrlc.'l
dc 1964. interpretando-a. o pará. a Santa Catarina. então com grave
f!rafo 10. com 1\ seguinte reda. erL<e. de energia elétrica. e tamb?m a
ção: Curitiba e. ao mesmo tempo a absor"

I 10. Entende-sc por Mbitos fls- ção do;; carvões tle vapor re:.ldual
cals os regularmente lan~.\l.dos pe- produzido eompulsõrla.•nen!e no pro
la r('l'al't1~ão comJ:letente ou cons- cellSO de benefleiamen!o do carvlio
tantes de regular decl~ão adml- bruto. visando a obtenção da fraçiío
nJstmtlvll ('Ill Que Sl'JIUll determl. mais nobre. OlJ sejll, 1 carvão mela,
lIados o sujeito passivo. 11 nature- 1Ú1'glco para a nossa sIderurgia. Jor·
za e o montante do trlbnto. sendo ge Lacerda foi. juntamente com Nr
que. nos demais casos. somente reu Remos. um dos mais ent.usID<.
haverá COlTCrãO monetária. se. mados lncentivadores dê>:SR Importar
findo {I prazo fixado m~diante no- te empree.ndimento. nno he.sltando en,
tirtcllç1ío reg1l1llr. para seu pa- dar o apoio Inclusive financeiro C'l
gamento. o contrIbUinte não pa- Estltdo.
gar. 0\1 não deposita.. 11' impor- Neste ensejo, Sr. Presldenle. dese'"
h\nclll pllra dl~cus~l\n"" encamlnha~ à< entidade. I!overn~mel:-

Finalmente. lmpende consideraI', IgJs. fiO Minlstél'io dn.. MjnR~ e Eu""
por sua relevância. as clltastrófíca.s gla. 110 Plano do Carv1ío Nac!on~ 1
conseoul'neia~. tanto pa~a M pesson.~ atl1lllmente o~ maiores acionistas de."
fí~ieas quanto parll as jurldlcfts. da Sa soeirdade de ecollomia mIsta a 5"
adoctio cio }l(lnto de visIR do Mlnisté- gestlio - numa .l"~fn homena~em ....
rio da Fazenda. DOis refnlcladas as fls- .saudo'o Oovernador 30ro:e Lacerd~,
callzações e Insaturados Tll'ocer.sos com vitimado em acidrntr nvlpt6l'lo. p-('
li apllra~ão de Irre~lllarilllHks datadRR matllrlltnente, em pleno exereicio d'l
ele cinco anos. como poc1P'~O o~ deve· cn.rl';o. e em culo ~vêl'no foi coml'
c10res at ..nder a exlo:ênc'n fi.cnl. acrel;. tuitln nqueln sociedade de Que dêelJ,.
dda elo multn e da cOfrccíio mon~ttl.- o .!:!'u nomc a e'sa usina termoe'étr1-
~? . 9.

V _ o SR. PRESmE:'olTE: v;;:. o que linha a dizer, IMIII/O

PllSSa-se ao Ol'nnde Exncdiente, O SR. EPíLOGO CAMPOS:
Tem a palavra o SI'. Pacheco Cha-

ves. . (Para uma cmnunlcClGão. Sem reL!
são do oradOr) - Sr. Presidente. não
é de hoje esta Ca.,a lomou conheci
mento da si!ua~ão em q\le se encon
tram os postallstl1s e telegraflslss do
DCT que pleitelacD reenqulldrament'l'
na. nlvels 17 e 18, romo é d~ jl1.licn
e de acõrdo com o Pare('!'r n" i7 da

"Como débi!os tiscais devem ser
entendidos os corretamente lan
çados pela repartlçáo competen-

~~Srnl~soie~~~a~~n~~ti~~~:~'O~e:~
tas condições. s6mente estar1iO
sujeitos à correção a partir do
t6rmino do prazo fixado ao COll
trlbulnte. mediante avIso ou no
t:lficação. parll o seu pagamento,
oportunidade em que terA a. fa·
clllc;lade de promover o depósitO'.
caso queira discutir".

A me<lldll. proposta J)<!lo Deput-.1l1o
AntÔnIo Felíciano, vem preencher uma
lncuna da L..I 4,357. jã que 1$80 n!\o
foi feHo tnmbém }l(lr regulamento,

O art, 79 da Lei 4.357. dizia sim
plesmente que

t. 0lI d~lJltos fiscais. dccorrente.>
do nl\o recolhlmento na. data de
vIda, de trIbutos. ad!clonats ou
pellalldades. que niio forém efe
tivamente Ilquldados no trimestre
ciVil em que deveriam ter sido pa
gos, tCl'lio o seu va.lor a.tuallzado
mOlletArlament.a em Iunç.,\o das
varlaçOes no poeler aquisitivo da
moeda nacional". .

Não tendo a lei definido o Udéblto
fiscal". I) Sr. Ministro da :Fazenda,
atravÓ$ 'da 'Portatla O.B.JiJ, de 15"ll\

de modo geral e r/l&trlnghtdo MO sob o titulo "Fôrça", onde sou reter!-
'-"t<'~:vi."':ii" com IL borracha.' do nominalmente. onde tenho meu

Mio pOSSD sílenciar minha voz dlan- nome cltado em vão,
tfl de In to <1es.1I .natureaa, que repl e- Refere-se a varia. SI', Presidente, às
~l1ta um alenlado .' sóbrevívéncta dlL contas de um dos esercícíos do 00
.a.iiiCnSfi Planleíe , , vêrno do ex-Prcsldente João Ooulart.

A Amadnõía, já p~ll1s suas endí- G;'Je tramitam na dou til Comissão de
çôes de região subdesenvolvida. CDm FiscalJzação Financeira e Tomada de
suas íünanças depauperadas. não 1'0- Conta.
de suportar o ônus do alhelamento do Não tenho a honra de Integrar aquê-
Deu principal rnsututo de Cl'él!l!o. le órgão. não lenho a honra de ser

Ninguém desconhece a grande in- o relator das centns do ex-Presíden
fluêncJa do Banco da Amazõnla na te. e jamais fui um farsante.
vida sóclo-econôrníeajtnanceírg da Sr. Presidente, trago essa retUlcn
~'eglão. porque tudo grnvHa direta cu ção e solicito ao "Correio da Manhã"
mdlrrtalllenae em sua órbita, que. em homenagem il. verdade e so-

com a parallsaçno de SilOS operações bretudo pela responsabilidade que ad
bancárias já fie prenuncía o caos e o vém da sua tradleâo de jornal run
desestimulo rondando os que ali mou- dado por Edmundo BltencoUl't e se
rejam. prCQcupa(!Os com o dcsenvoí- guldo por Paulo Bitencourt. não co
vnnento regIonal, !,nrllculnl'lnellle rs meta Injustiçn contra um reprssen
riue halJl;am llS cidades do Intcrtor e tanté do povo. Integrante da UDN do
em mnícr parte os que vivem m-ura- !:tIo Grande do Sul.
dos nos scrlnr:n ts, produzindo ríque- 81'. Presidente, cone1uindo essa mí-
aas. nha Intervencüo, quero trazer os meus

Como suportar o Ônu.~ dessa poH- mals entusiásticos aplausos ao proje
tica. adotada forçosamente pelo B~m- to de autoria do eminente Deputado
DO, se em v~rdade todos vivem e ne- Antônio Feliclano. projeto de lei nú
oessiímu do crédito? .'lIero '2.443. de 19M, que acrescenta

Nilo culpnmcs a êlreção li<> Banco, ao art. 79 da Lei n° 4,352. de 16 de
que tem envidado esforços parn con- julho de 196,1, relntívamenta nos dê
tornar o lm;:ml'ior. A situação diflcil bltos fiscais. um parligralo que defl.
que ntlr!;;lll o próprIo Banco é C011- na ou conceitue a expressão: "débito
.seql1éncln do cstcaue de dezessete mil fiscal".
tonr-ladn« de borracha, representando F.ste projeto de lei. Sr, Presldonte,
vinte r doís bilhões de cruzeiros imo- merece aprovação. E' de Inteira jus
bl1lzudo~! AI está a Incol':nita reoctln- tlça, E falo nào só por mim. mas em
do-se nnunlmcntc. Acontecia ont~m e nome dos industl'J:lis do RJo Orande
"em acontecendo nos c!las de hoje e é (lO Sul que. p"r via de um despacho
de fitei! ~clu~ão. Não se traIa de es- relegrliflco finDado pelo ilustre Se
wcagem pl'Oposlttldn para obtencáo de nhor Plínio Kl'oeft. endereçQram-me
lucros JlOs'erlorps, porque - sm'edito apêlo para que ell. da trlbunn. desta
- o BCA no ~e preocupa em promo- Câmara. disse~~e aos meus co1~gas

ver a tn dessa natureza, uma vez QlJe -iue n proposição é de Interêsse do
a SUa p"ópr;a csrutura não o permite. povo e deve ser aprovada,
Mns é Iorç~do pela pc.siçlio do mero
oado Interno, que parece desinteres- O Sr. Brito Velho - V. E::a, fala
sado <h compra dêSse pro(!uto vlb1 também em meu nome pessoal. Eu
PRrn movimentar suas lndústrins, pretendia let' o m~=o telegrnma, ta-

l"..stamo~ em verdade diante de tre- zer o mesmo apêlo, dar li mesma so
mendo paradoxo. NOSsa produ~ão nár, lidariedade ã causa. Por isso V. Exa.
vai além de 2&.000 teneladas e c c<'U- fall1 em meu nome.
sumo prevlslo para '1965 é da orcem o SR. FLORES SOARES _ As ra
de !\O.OOO toneladas, portanto cem zões dll medida, SI', Pre~ldel1te, silo
um "deficlt" de 64.000 wneladas. sen- as segUIntes:
do o GO\'érno obrigado a importllr
Il.':!ra Pllprir e.o;5a diferença o que Te- PSOJE70 DI!: LEr PEDERAt. 11' ~. 443-64
p,e.sent,ll Eangrla de dtvlsas para aten- Acrescenta parágrafo ao artigo
der " ·If'mnnel". quané'.o pm verd..dc 7" da Lci 4,357. de 16 de julho de
não 5" ron.~()me "In loco" o ~imllal' 1904, T~l(ttill(tmente aos déllllos
naciona!. " f' .Nós (mc nfl<) temos rer,llte.do aplau- .~Cal,~. a iíttt de drJinlr ou C(JJl-
sos 11 rodminlstraçio lmpar do honra- ('ctruar a e.rwessl!o "c!ébi!o fls-
do Prrs'drnle Castello Branco. lança- cal". .
mos no.<:.<o vet'ml'nte aJ)êlo no senl;do Autor do Projeto: Deputado AntOnIO
de Que o Govêrno tome medida" drl Fellciano. "
IImparo, mandanl!o adquirir v borra- O t 1" li I .
cha e,tocada pelo Banco rle Cr~dit,o e ar. o c l.ado projeto dispõe
dn. Amn7.õnia, por intermédio dI) B~n- qu
Co de Brasil e prOlba temporàl'lamen-
te n Importaçll.o, até que gej:! consu
mido toon estoque.

Tl'ata-se de uma med~a" s·mnl r s<
que vls~, acautelar 05 Intere~"es d3
Amazônill reprpsentarJ\)~ pelo nróprio
Banco. e 'dos senhores industriais d'
Ill'tefn'os ele bOl'racha. mereced(\re.s: de
tõda nossa homenagem, nOM!) ~oolo e
ll.lcnç,úo uma ve~ que Os ln'er1)5ses sã~

rcc'procos. (Muito beJn,)
o SIL EENJAl\nl\l I'ARJ\l{:
(Parct llma comunicaçiio. Sem te

'L1isão do oraclerl - St'. Presidente,
npc",,,s OCUJlO l> tribuna ptlm fazcr
llPêlo ao Sr. Presidente da Repúbli
.~a, ti fim de que detennlnp o pa
"(Imanto da dobradinha. em Bras'lIa,
nos servidores do Poder J1'.xectltlvo,
atl'asada desde jll.nelro,

Sahemos d~ dificuldades que todos
enfrentam. sobretudo ,nesta Capital.
onde o comércio está sólto, eobrll o
preço que quer, e.os orçamentos não
podem fa1.Pr face, ,$!I despesas com q
Cllsto de vIda. {Multo, ,bern,l

() !'IR. I'LÔR~S' l;lOARI,:8:

(Para 1;ma' CO"IU~j;àçdo .• Sem rc
l1ÚJdo do Ol'adorl - Sr. Pl'esldente,
fltl surp~..endldo.' ontem. 'nela J..ltura
de uma vilrla do "Correio da MRnlill....
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Mln1s1k~ da Fazenda e ê. própria
SUMCC atualmente Banco Central,
alguns dados relativos a. balanço.> de
pagamento Inclusive à. mov;men~o
de cap;tals. E pelo menos o" primei.
ros _dados nio confrontam eem &~tI.
tão com êSSes citado.s Jl()r V. Exa.
São um pouquinho menos ll.songetros
do que OB mencionados na Mensagem.
Com rela.ção a ca.pilals particulares,
a entrada lI()b a forma de investi.
mento,;;' segundo balanço prWilnil1ar
da. SUMOO foi apenas de 30 milhões
de dólares: sob a forma. de finane1a
mente, de 45. E foram pagos-em amor
t!zaç6es 64. '

O SR. PACHECO OHAVES - 'Is80
com l'elerência aO ano de 19OO?

O Sr. Mário Covas - N!o com 1'C
!cr~ie, ao ano de 1964.

O SR. PACHECO CHAVES - p.n
sei que V. Ell:a. se referisse ao prL
meÚ'o trímestre .de 1965. ,

,o Sr. MUlo C"vas - Os dados de
65 .siío impossivels ainda'. Ora, isso
representa em têrmos de capitais pa.r
tículares um saldo positivo de 11 mi
lhões;' em capitais de fin<lnciamento.
tivemos 170-milhões e em amortíza;
9Õe& 217 o t,l,ue representa, um.. saída
de 42. O saldo representaria em têr
mos negativos 31 milhõe.~ de. dólares.

O SR. PACHEOO CHAVES - Na
d!.scrhWnação aa Mensagem Os 'capí.
tIaJs autônomos são 03 capitais' de

h1vestimentos os de empré.,stimos, os
retll1't!ntes ao empréstlmo do tr:go à
lei 480 e outro. que são acho os dI
nheiros que entram sem específica
çlo. Quer d:zer 03 oop:taL; autóno.
mos aqui representam todos ~ Os copi.
tals, inclusive empréstimos.

O Sr. Mário Covas - Então é aqui
lo que 110 Ministél'io da Fazenda na
Seção de Estatística, êles chamam de
Impol"tação sem cobel'tllra. c:lI1bial.
l!lsses dado> se V. EJro. me permite
aduzir um esclarecimento, prec,sam
ser convenientemente analisados. O
que está expresso na mensagem pro
vâ-velmente de fOl'll1a glObal se não
me engano, deve ser o seguinte: em
1963 305 mlIMes: em 1964 2$6 mio
Ihões. MllS efeti\mmmte Q grande
c()ntrlbulção n=e volt:me é A ela pa,
gãiil.en!o em cruzeiros atr.avés lIo acõr
do do trigo porque, eui têl·mC3 de f J
na.nôiamento, quer parLicularcs quer
governa~entais... .

Consultoria. Geral da RePública, apro. mado apenas o períod'o de 55 a ss,
vado li 27 de novembro de 1964. êste número seria de 6,3%. Observa-

sr. Presidente, estou recebendo vã- mos .também, pela Mensagem, :que
Iio.~ telegramas, subscritOs, IUL maior já no ano de 1962 decrescia a taxa
parte de antigas funclonârlos do DCT de Incremento do produto mterno
de Belém do Pará, pédlndo que eu bruto, para. em 1963 situar·se em tõr
seja porta-voz de suas aspirações nes- no de um crescimento de 0,1%. Isto
ta _Ca.sa. • é, pràticamente nulo.

Agrader-<J a V. Exa: e ao orkdor. Se levarmos em collSJderaçáo que
<Muito bV"I). aquêle crescimento citado, de 5,8%,

1110 pe:r1Odo 47/61, corresponderia. a
o SR. NELS,ON CA.RNEIRO: Um aumento pcr captta c!e 3%. êste
(Para uma cQmunicaçilo. Sem revi. decréscimo fal"la com que nosso ores

cao do orador) _ Sr. Presidente, de. clIIiento ou desenv()lvlmento eeonõmr,
co se .situasse abaixo do crescimento

seja consignar que a C()missão Espe- demográfico do Pais _ o que aca.l"
ciltl encarregada de apraeíar a Emen- reta.rla.,. sem dúvida. alll\lID(l., canse.
da nv 2-A, de 1965, resolveu aprovar Ó qüênolas da maia alta-gravidade para
captlt da ·Emenda n9 13, de minha li- Nação Brasileira.
autoria. Ora" a Mensagem s1lenCl\\ qu.mto

Quero esclarecer que não se trata a. 1964, embora. saíbamos, pelos ind!
de anistia. mas de uma revisão Indí- ces publlcados pela "RevISta conjun,
vidual , É muito. cedo para llIt1stiar tura. Econóhllca". que esta .situa.;llo
03 culpados, mas cada dia que passa. ainda se agravou nesse ano.
vai-se tornando mais tarde para rever Por outro lado, a alta. do custo de
as punições dos inocentes. <Muito vida foi, no ano de 1964, de 86,6%.
bem) • Isto representa. para. o povo brasl-

O SR. PRESIDENTE: íeíro a percepção imeciata, a vivên-
cia da gravidade do problema. da. in_

Tem apalavra o Sr. :pacheco cha. Dação, e o faz sentir em sua Pienl_
VOs. tude as acertos ou o.s erros da. po-

lIt1ca econômica. e fina.ncelra. do ao
o SR. PACHECO CHAVES: vêrno , ConseqUentel11ente, todos nóS
(Sem revtsão do orador). Senhor somos unânimes na 'afirmação de que

Presidente SCs. Deputados, o G()~ a. inflação precisa. ser combatida e
vérno da iaepúbJlca, em seus dIversos devem ser perseguldOB' 0& seus males
pronunctamentos, tem procurado en- com todos os meios ao noas() alClU1ce
fatimr a importância da poJitica. eco- Minha critica reside, sobretudo nÓ
nômíca do Pais em tOdas as suss descaso COm que foi tratado um' &il
ações. aucessívos foram os pronun- tOl' de muíta ímportãneta, na &Cuno
c'amentos do Presidente da. Repú- mia financeira do nosso Paia, como
blloo' Mensagem ao Oongresso 'N1C10- se,l&lo setor da e~tag!o. ,
nal. êll.scutso na formaçã() da CO::olS· ,OUtro aspecto curiÓ&o 4 Menso.
PLAN, entrevis1a.s ê. imprensa, res- gem do Sr. Presidente da República,
posta. a. memoriais recebl.ãos das en- com l'elllÇiio ao nQ.SlSO baJanço de pa._
tidlldes de classe da. Indústria e do gamentos. Srs. Deputa.dos, é aquêJe
comércio. Inúmeros foram também em que acusa a diminuição do ritmo
11S pronunciamentos do Minlstr<) do da entrada. de MpitllJs no Bl'Uii em
Planejamento e. ultimo.mente. do Mi- 1954, se comparada cOm o da 1968.
nistro da Fazenda. bem como do ;o,{l. Assim, em 1964 entraram 121 mi
nil.tro da Indústria e ·do comércio. lhóes de dólares. menos do 'que en.

Desejo comentar aiguns aspectos trara. em 1963. As entradas de capi
ri llt' ~' fi n I ..... tals autônomos romaram apene.s 356
"a po Ica econvmlca e na ce ra "" milhões lie do'l-ru, qU"nti" eVI'den.Govêrno com os quais não conc?rdo, .... ~ ~ ~
tecendo algumas criticas que me pll.- temente multo inferior àquela de pe
recem procedentes e que dizem l'<'S_ Modos passa.dos. Se observarmos c:;ue
peito. sobretudo. à execução da pull- a polltlca econômica do Gov~rno tem
tica de desenvolvimento e do combate enfatizado sobremaneira. e neces..~i
li. inflação que vem sendo ,evada a d<ide de ~allCeçlU'lnOS o e<Jullibrio do
f lt 1 G • d R '''11 a nosso 'balanço de pagamentos oom ac c o pc o ov"rno a epu ... c. maior entraóa de capitals no Pa r-Como é do conhecimento .lo.; Se- "",

nhores Deputados e de, todo o pai., poderemos dUvIdar do sucesso dCS0S6
a atual equipe, econômica "o Govcl"- pplitlca. se tomarmos como base para
no Iltribui o. Inflação no Brasil- So- racloclnio (lS pr.emissa.s daquilo que
bretudo ao dejlclt de caixa do Te- se veriflcou no ano de 1964.
SOUl·O NactonaJ. Sem dÚVIda alguma O Sr. Mário Covas _ Parece-me
- ê.1ite é um ponto importantíssimo ter ouviéo de V. Ex' a afirmativa
- nesse dejicit de catxa. deve estar de que. no ano de 1964, entra!'t1Uj
uma. grande parcela de responsablll- cêrca de 35ll milhões de dólares de
dade pelo esoo.do mflaclonário em capitais para investimento?
que vimos Vivendo nos últimos tem.
pos e que se agra.vou tremendamente O SR. PACHECO CHAVES - Ca-
nos últimos anos. pita.is autônomos. '

Entretanto. no ano passado. de 1964, O Sr.' M6.rio Covas - CapitaiJ au.
ano em que a Revolução de ~l de tônomos? Capitais de I'isco?
março assumiu o poder. agravaram- O SRí PACHECO CHAV)S _ Nilo
se terrivelmente as condições c!e IIOS50 de risco. Capita~s autônomos. .
bnlanço de pagamenlo com' ,influên-
ela, seniio igual. pelo menos, maior O Sr. 1Ifário Covas - Quer dJzel',
ainda do que o dej/cit de .caixa do enyolyendo cap.tais partjculares e cm
Tesouro Nacional, sóbre o procMSo prestimos de Govêrno? '
.InDaclollário. ' O SR. PACHECO CHAVES - Vou

Esses os aspectos que hoje d~.;ejo verlticar os dados' da 'Mens<lgem se V.
comentar perante a Câmara dos Exa. me permite.
Deputac!os, procurando sobretudo ba. ,
soor-me nos elementos que me for(lm "DaplJ:als autônomos: em 1963, 356
fornecidos pela. M~nsagem do /:ie- e em .1964 235." , ,
nhor Presidente da República ao can- AI tem V. Exa. o.; dados constantes
grosso Nacional e em outrOS dadOif da Mensagem.
colhidos nas estatiaticas oficIais, re·
f~rentes àS safras agrlcolas em nosso O, Sr. 1l1tirlo Covas - A' lsso V.
FAls. ExII.. chama de capitali:; autónomos?

Pela leitu1'(1 da Mensagem do Se- O SR. PACHECO OHAVES _ E'
nho.!' Presidente da Republlca veri- o têrm..o u&rUio pela Mensagem. '
llcamoo que no periodo de 1947 a 1961
apesar dOS pesares e, das CriticaS O Sr. }'fário Covas -, 'Seriam cá.
mUltas vêzes de carãtel" POIlUCO\ que pltaJs sem cobertura, ~llIlIlbis:l?

vêm sendo' feitas à JÍ0S5aativ ~de O SR. PACHECO OHAVES _ Pro.
cçoõnmlca.' éxerclc!a naquele perlodo, vàveJmente .sAc, êles, ."'"
n eoondmla brasileira' cresceu, !evan-
do-~e o prodUto interno bruto na. O Sr, Mário Ccm<LS - Ontem, tive
proporçio de 9,3~. se UvésseomO&. .0- _~ _c~o d~ colil~ no :aiê junto ao

-,;

lação MS OOJlltal,s de :inve,tl.ment~
pelos dados da. Jl:Ien6aIlem I*lrlam éin
1963 18 milhões li em 1004 8 mllhóãs<
00illl um decrt.s<JimO de 10. Os de tr."
nancíamentc 1o:rRm de 188 mühões em
1963, p!lSSando ]lQl'a .iOO milhões em
11164 comd~ de 88, Sejam os
números <lam~em sejam os maís,
recentes oltac1Gs P01 V. Exil. o fa o
é que o balAAOo de' p8.iamento dé
mOllStra. re&ultaao,s DlrUlio des.flloVOr 
vais. resulte.do.õ (j~ que se refletir
oertamente :na. Jl()lttlo& econÔlllllca. ej'.J
peclalmente na. lu~ llitl:tiinf1acióná.rls.
que o Govêrno pretende levar â rren
W.

'aootar.la de lembrar ma~l'. um M
pecto da politlM eeonômíco-ünsncei
ra de GOverno rc'-=..ente também ao
balanço de pagamento, mas mais di·
retamente ligado à balança comer
clal: o Sr. Ministro da lndústrJa e
ComérciO e a própria mensagem, do
Presidente da. República 'resscltnm,'
como muito auspíoíoso o resuttado __
eonseguído com a. exportação de café, ..
azsegurando que embora tennamos
exportado 14,9 milhõeS· de sacas' de
café contra 21. no ano de 64 êsse
resttltado foi extremamente p,;.vorável
pau nós' recolhemos em 1964 uma
qUa.ntia em dólares superior em OIto
mílhões àquela. que ttnnamos rcco-:
Ihldo em 1963.

Ora, é' preciso que nós nos recor
demos de que 5,7 milhões de sacas,
exportadas no .sno de 1964, o foram
no Governo do Senilor João Goulart
c que; em consequêncía, descontando
esse número dos 14,7 milhões, tería
mos uma exportaçãO; no perlodo da.
Revolução, de apenas 9' m!lhões, de
sacas de' café das quais devemos ain
da deduzir aquelas exportações feitas
para os entrepostos e' que represen
tam, multas vézes" exportações mera
mente estatísticas.

Se nos recordarmos que ésse terrível
desastre na nossa' tl.'Iportação de café
ocorreu em, um ano em 9ue a nossa.
safra ca.feejra montava allenas a oito
milhões de sacas, mais 5 milhões de
c:,cedentes que a ela se deviani somar:
e que o Govêl'no comprou. até o pr~!l'
sente momento. 3 milhões de sacas,
devendo comprar, ,até o fim da· safra,
cérca de 5 milhões de sacas, vetemos
o qlle isto l'~~resenta de ruim para,
ú nosso balanço comerciai e aqu!lo
qu~ representa de gravisslmo para o
tu turo ela economia brasüelra no ano
que se aproxIma, na saíra .que ora

O SR. PACHECO éHAVES - ll:s~es s mlcia. E se V. Ex's quiserem ter
foram sêmente de 50 mílhões. noçao da gravidade do problema, de:'

\'erel dizer que a safra avallada para
O Sr. Mário Covas - ... em têr- o periodo de 1965-1966 deverã ,ser d~

1110s particulares ou govelllamentai,.;, 33 milhões de sacas. Se ela.,fôr desta.
a diminuição em relAção a 63 fol pa- ordem de grandeza., como tudo mdio..
tente: capitais part:cuJares no ano o seja _ e já fiE requerimento d,
de 63, davam um finauc amento to- informações ao' Senhor Mínistro da
tal de 58 milhõe,. que (til 64 foi dI- Indústria e Comércio para saber" da
mlnuldo para 28 m!l,hÕe.-; em 63 go- veracidade dêste último levantamento
vernamelltals.142, dllninuidos em !i4 do L B. C . ...,.. e se a nossa capaci
para 95. ,E, lllVest;?1entos dlrel<lg Já dade de exportação em nenhuma hi.
nggr,~_cap,t.~,s de lISCo em 63 29 '1l}i-. pótes~ fór superior a 18 milhões dEI'
1110es. ele cIolares: em 61, 6 m!lhoes sacas teremos um excedente de cêrci
~en1g~a~:: c~r:;tly:.,m~~~~ee~ ~~~~ de 15 milhões de sacas. E se V Ex's
cimo substancial: Hll 63 63 mlihões; supuserem que o aovllrno, na sua po:
em 64. 126 milhõe... Mas'a dlIerença lítica restritiva de ~!iO conceder l\U
está nos acordos 'do trigo feitos com !nento, de taxar até os salários co~)"
os Estados Unidos que como V. Exa. slderados elevados, se dentro da ~
sabe foram pagos em cruzeiros. Re- .portasão mantiver, o preço de quas!!
almente em cap:ta:s de risco ou em 40 mIl cruzeiros por saca, vere~os q\!!l"
financiamentos, houve um deCl'éscimo num periodo de sé meses .nós ~
bem a~~ri tuado entre ~4 e-63 sobretu~o remo~ gastar llOO,a 700 'bilhoes_ de 11
em capItais de risco onde êsse decres- cruzeIros. I

cimo fOi, de 20 mlll1õe.3 de dólares Isto significa DI&l.& d.e 100 bilhõesi'"para 6 milhões de dóll>.Te.s apesa.r de cruzeiros_por mlls. . Gostada de sabe I
tõdas as med1d<ts de ordem prá.tlca e onde estão os meios, antl1nf1l1cionári
até de .ordem ps:cológ;ca, como alte- para atender a és8Q pre~ente nec ,
ração da. lei de reme~sa de lucros e sidade da lavoura dé care no Brasil...
complementllÇão da compra da .:.. que já se sente terr'lyelm~te dep&~
AMPORP, Desculpe-V. Exa. perada por uma'sarra; catastrôflllg.l

, como foi oa de. ll164-19c6li, que notoril.'lt<
O SR, PACHECO CHAVES -;- Agra mente apenas eubiu it9,uelas cifras ql\

deço o aparte de V. ;mxa.• porque 0lIl acabei de ellar: "',' .
da.dClS que Y" Exa. c!"til, stlO. ev1dell-- ' ", " , -
kmenw ,ma.\1l recentes. Aquêle,s que O Sr. Newton", CarMlro - ~~
proourei citar .são ílrod03 da' mens&- V.' Ex•., @sIje ,upee'to .doloroso" n8!l~ ,
gem que 'se baséou em levantElmento tivo, alarmante, dn eeonomla naol
llrellmlnar. pois na ocMil\.o ainda nl\o nal, a cultura. catoolra, que enche
ha:v:Ja númefo.s det:nllivc.s. 00m 1'1' apreMAo I<lbreWélO aquêlllt5 que
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nos anais da. Casa, llasso • ler um
artigo publicado nó Jornal do Co~
mârcío" do Amazonas, de 8!bado. dia
a de abril, em que o educador 8 Pro
felSOr João ChrysóstomB de Oliveira,
deIende lodos os servidores da extin
ta Panalr do Brasil.

E o .seguinte ~ artigo:
PELA PANAIR E PELO

AMAZONAS
João Cllrysostomo de Oliveira
O Amazonas está vivendo ho-

ras dramáticas com os seus ir
mãos da Panair,

O Amazonas pede asas para li
vrar-se da solidão e os Irmãos da
Panair pedem p/ío para livrar-se
da fome e da rníséría em seu lar
desde que suspenderam 08 VÕOl
da Importante companhia.

O Amazonas pede asas llara Ii-
. -bertar-ss do horror do llLiula

mento dos seus filhos Interlan
dinos e os Irmãos da Panair pe
dem asas para trabalharem, in
do em socorro dêsses filhos Inter
land'inos apavorados com as dl.
tâncíss desafiando a marcha tar
taruga assinalada pelo "tu...tu.,
tu" sonolento dos motores riu
víaís.

O' Amazonas pede asas para.
poder dizer ao Brasil que a malo
rill dos seus filhos vive espalho!
dos pelas rtõres e' rios a pedir

.uma mensagem de vida, mensa
gem que a Panalr carinhosamen
te lhe levava e os nossos Irmãos
da' Panalr querem asas por te
rem o direito de sobreviver le
vando o alento, a coragem .o ãnt
mo, o remédio, o socorro para és
ses irmãos Insulados.

O Amazonas pede asas pllE&
não deixar seus :filhos no aban
dono e entregues ao pavor da so
lidão e da desuslstêncla e ao M
bítrJo do coronelismo prepotente.
e oa lrmlíos da Fanalr pedem
asas para seu sustento, 2~vando

a ílsses filhos angustiados, " sal
vação e " alegria e o desafOgo da
segurança de uma autoridade
amparadora dos seus direitos es
tá "pertlnho" dêles graças a um
vôo do Ca\alína.

Panalr e Amazonas são inse
paráveis. Quanta alegría, sur
prêsa e vibração quando pela pri
meira vez aquatlzou um avião da

Panalr' do Brasil na Bala. do Rio
Negro atracado na "lISa" esquer
da do ROADWAY, trazendo au
toridadeS e movimentando toda.
a. cidade, Isto 'foi a quase trinta
anos, Contentamento. Esperan
ça, Alegria. Até disoussão para.
do verbo mais aconselhável:
amerissar ou amerízar a pOpula
rização do aquatízar, .

Depois, a Panaír do Brasil,
cçntínuando o seu 'programa de
bem servir, avançou em aUIL cru
zada pelo Interior, unindo lU ci
ladas' do "hinterland" com a ca
pital. O entusiasmo chegou ao
auge. As populações ribelrinhas
faziam festas com Q' chegada dt
pássaro metálico, trazendo car
tas, encomendas, mantimentos I
a mensagem de vida, dizendo-lhe
que havl aum govêrno vigilante
em defesa dos sens interêssea,

Graças a Panalr do Brasil fui
TIlver TeIé. minha terra natal.
em 1943, para inaugurar como o
diretor de Educação, meu amigo
Dl'. Gadelha. o 19 grupo escolar,
o GrupB Escolar "Eduardo RIbei
1'0". Graças à Panair do Brll.l!l\
pude atravessar o Amazonas até
Iqultos. seguindo na Panagra até
Lima. para contemplar e aprecl:u
a civilização peruana e ínoeatce,

Graças a Panalr. cada filho do
Amazonas tem a história de nm
benefícIo recebido das asas bene
mtlritu da aduelra da compl\-

,nhla.
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Agora .tudo é sUêncio, .as nsas cl6ncJa, como, arte. como virtude. de- O SI', .I1l1ama1' Bareeiro - O tema Mas· nem tuclo!lão,~o.~as no camí-
panerllUlas já nãcsobreveam as bem comum, esta. Rev()luçãó trouxe que V, Ex.csiá desenvolvendo, _de MO ctn' "linhn, dura", Atál'lílOl'f\ pcio
florestas e os rios amazônicas, O no.seu bOjo ã lllta ideologill de 'manter interpretação da' história eontempo- menos, não teve êxito contra o Sr.
nosso caboclo já pensa: em vir fa- intactos 0$ prlnelplllS -demoorátlcQs e rânea, com (Jl'Jtérlos sociológicos, está Adhemnr de ::Sorros, talvez seu pl'ln

ter uma nOVA cidade flutuante, as' instituições llvres, Dentro da cor- empolgando' fi todos nós, Porémo,dls- cipal a{lve.riliÍrio !.llstnlndo, na ehe!Ja
u,~ beírns de MAnaUll, .pcrque rente líberal capítatístn, um tant<l OU curso é multo sintético; de modo que do' Esh\do el('Í!ol'almC11tc mais rorte,
além da 10me chegou o esl\ldo quanto superada na vida. .naeícnai. não basta a afirmação da tese, é pre- do Federaçilo, Nem se diga, allíls, que.
de prisão rncomunícável para os onde grupos CCQnõmJccs r~1121dOS ctsq dell1onslnçâo, .Antes do' V, Ex. a expressíva del'rotll, do 8.1'. Adhemm.'
seus lll~es paupérrimos.' usavam li S""U talante.n p{lupança dos entrar na. sêgunda' .parta, no -exame nns ' eleições dO' l'refeltlu'!\ Pilullstnnll

Solidão, por que nos perseguc.~? bancos cflelals' e 'encamll1l1aVilm de QO segundo gI"UllO, agrndecorlnmns se tenha resunade de Ciunl[jul'l1' mnnobra.
SI', Presídnnte do Brasll: maneira íneonsequente O;; recursos dos Clul~elisc dar-nos 111\ pl'ímicllts da jus- dessn. ala. nos arraíaís paulistas. O

, Venha em socorro do _~mazo- bancos prívadcs, uno tenha dúvida. tiflcação do , postulndQ;golltaríatnos eandídato dessn !lla - ll!l{m, um mõ
nas, socorrendo os nossos rrmãos V, Exa, ile que esta Revolucão 10m que v, '15x~; então, desenvolvesse o oo do excelentes qualídadcs li cuja ,
da Pana!r, pcrmltlndo-llt,es que ti ideciJo"la inclusive econômica e Silogismo, provando, a. semf>Jhnní/a en- futuro plll'lmnentm' é 1áll11 .prognus-
êles -conunuem a voar Sôbrelts ,ma e " , f'é d ire o eminente General Oolbi!ry, que tlcar - 1lco\l na quinta corceação, O

'nossas terras para socorrer mí- 1mllnceira" dlsclp}tnIUldo, 11 rav s ~ é multar de cnrre.lm brilhante, uma candidato .\~emnrista - -ou, mats pre
Ihares tIe brnstletros.: pedindo na SUM re~cTml\~ f\lndaJnentj1~q o ~m - das, fllltlTM m;tls Ilustres, do 'ponto de císamante, o PfollriO élJ', Adhemar de
imensidão das florestas arnazôní-. nho .vetdn~elto, a. destínnção ~eItll•. ~ ylstn lntelllet.uaJ, àn ClU'J'eJrJl" milltar, Barros - foI derrotado amplamente
caque de bracos para os céiis pe- funçno socíal dos, f11SUtul·os fll!nnoel e Q General ou Coronel, Nasser, do nnàll. menos que pelo SI', ,Jllalo Qua
dern uma mensagem de carinho ros ,0 pl'egan-10 a livre emprêsa, ~C! Egito, !!:sso ponta Ó Que não compre- UI'OS, cuja cassação dn l~rellos poll
da Revolueão com a qual muítos sontldu mals nHo. da democra.Uzaçao endornós bem - qunl a semelhança, :tloos 10i promovIda pela pwpl'm, "11_
amnzonenlÍes efllnelonnrlosda do eapíta), por outro ladl),' romentou quais Os dados concretos pelos .quaís nha dura",

, Panalrcohtbor:u'nm, a 'Revoluçi\o o ore.qoh.nen.tQdal; empr~> V, E:,~ estabelece' êsse .paraleío. ./'( terccíru c tilthnll., lllll - que se
, • c , ,saa quo atuam 'como socledll.dl!S ano-o O SR, PERVILl:.E 'ALl1:0R.E'J'TI:-' pode ~hnlll(ll'. II falta ,lia melhor de-

Era o .!lue tmhn, 11 dIzer" <llItllfO nímas, evil.audb' que estAs firmas se V, Ex3 há de' me perdoar, Illas pre- slgnnçl1o, de,' dlllllo(tratlco-lJl'lrtldilrh~
lJem) , , - , . ClrCllllRet'CVl1ln a pequenos -grupos de tendol sõllre n,_ mntérlll." oCllpar. 11 trl- 0\1' dCllloorut./Co-eJe!tol'ul . - coloca,

o SR, DERVILLE ALLEGRET>.l'1 falttíllM ou gruJl.OS eeonómlO:,s, ve' bun1\' VÍlrJllS vezes; hoje; apenas., que. a~lmn de tudo, a: l:caH~;;;",odllS ,elel-
, _ Jamos agora ll. l'eformf\ 1I01ltiCll, por ro.1nzer Ilmll'eSUmo, pOrque o' temllO çl.l!>il pelo voto' dtru lO, .

(Sem rCv/JJ{«! do, (}rlldol") - Senhor exemplo 'remos à vista a sucessiio em' é multo ourt{l. o nla, eSllat,seia' pl1I'a P'Ol'qtlfl, CO!lIU ': óbvio, seus ilderes,
Presidente, 81'S, Deplltad<ls, <leupo onze ,l!:st~dos d:t Federlll)ão, <1 que mui. falar <lI), problemn. qna me pr.encl~, aJlu8 advcrsalios futuros 11m; umM.
estll trlblUla para. t.entar anallsll.!', o tos c.onfestavitm, Np entD.nl.o, já e.s- nesto momentu, á, U'ibllJla, -' - querem, llllmllnllmcntc,. 5\ICNle1' ao
ofluanto """slvel objetivamente o mo di" 11 O ", I' , " honrndo' MarcclmJ Cast1;'llo Branco
' "V".' ,- lamas hoje à' 'vlsWI e e 8lçoeS vreS",,' .. t" A 101llar, Ba!elJlm.- Tomlllnos na' l'residênoill da'_ROl1Ílllllcn,
mento poll~lco nnclonnh à bu!'e de uma legislação aprovada ISS(l~com!? nl?ÜI' I~l óvJu de uma rlll:- O lideI' mais notório dêsse grulJll

contém, por, lsso me.;mo, lllIln~ ontem j'if)ü Com!ssií<> ,MIsta! a<?l11, no' m,!n~t1'llçao úlenHflO~,qlle V: Ex', dc- ó, eVidentemente 0,81'. Cnrlos La-
:pt1l.avras, lilgumn.s SUll'eR1õcs s6bre os VMj perspeettYJ\!I !l~ vldapollbcll, na PO!s.. fará li longl?' da tr.lb1UlU, a 1'0:.;- cel'dn. "
possíveis :rumos ll'lJltlcos do, BrasJI vIda dllS ill$flt,ul(;4le.~ potltlcM,dol pals,_ lJello, ~gum:rlamos, JUllIlUldoyse, o c.Dm' mwo, 'o \lére-
ne,'llWS próxJmos anos, ' pnr ai se vê rjUtl es.~a RevoluÇJio e o a SR, DE:.RVILLE AlillClRE1J'IIr _' um idoológico e até tà!lcallwnlo mais

'. : , • Bloco, que aqui se COl1l1t.1tU\Il. Ilão f DI A segunda nln, ã, ll1al..~, cannecidll. E' lúoldo dns, chamndll.!l fôrC)llS revolu~
o:elo, 8r, PresIdente" que 11 analise plU'.ll fazer do govêrno,' ela Admll1lsh'n. a quo postula, em nome do, mOTlllls- ciOnllril\s. o Oovemndor (lU' GUlmn-,

se Jl~t1f1ca, Está constituiria o Bloc,o ç1\o Federal, uso próprio, mos ,pOl'll: mo c da llntl-subvcrsflo, a volta do bl\rll, qllttr dl\' Rovoluçi\o umn s6 l'e
.Parlamentar Revolucionár!", qUll há servir' a() bem, commn, 6!llpimhlldos Estado brasileiro no regiDJe dolals- compensa; á de disillltnÍl, nas umas
poucos dias reoebeu a. den(lmln1l9&O'~e todOSIl<l me.'>ll1o' 51111rifiolo em, busea IICt: /llil'Í', laissez passeI" econômico, a Bl'ellldt'mein, da lWntiblloa. Com~
:moco Pnrlo.llIe.lltal' Renovador ao se' du' meta. de par. e de prosperidade, com tódas as cOIll;Cqüencias decor- scu desejo rofrw (o (lIa o saue.) .fila
rem escolhldOl; os scus dlrlgenles, Vale" ".~"''''GRE'I''ÍTl'el}tes dessa on.;fio, E"'Slt, alll Ó 01111- trlçõcs por parte de l!,rens de influ
dl2ef': li ideologia p<>liLlca da, Rc\'o- ,O SR., DERVíLJ:E "':-"-'''', fiada pejos mUitru'$ dn. ollamndllJ ênoir. 110 Governol f(lm' tido com re
lução até agora cOl'/Ilns.dll ao'Executl- - tel:l1oe-mc, 011 ":110 fUI <:la!O ou V'Hllnoa dUr~", nrl~olllahnl)nto o:.; da lnç1io. 11. êste, atitude ambli;ull. Ora.
1'0 e lloS seus porta'vol;rs mata ore. Ex ])"10 mel ICOIlIIQI1'lend1uftl Na~a~~1l Aergl1nut.lca. e pelo-ilustre, jornltlistn defende, (!l'1I atallll 'o Mm'('ol1lll' CllS-
denclados, passal'lÍ li ter exl.Stêncla n1Ji"lllIUo 'a \~ OR n, po ca_ '7 - de 'Snu, Paulõ, J(llio: M!l5quitll' 'Filho teUo :Branco,' -'_
concreta no Lcgll;lnlll'o, ll: tempo, por- 1'?lllÇãO, mas focallztllldo, as ldi'olo- ':Çcm Mdo. ê:dtosemnlogl'O~,1tnpõsller~ I ," ' , . -,
tanto, de exanllnllt'mqs qual é, essa gIRa qll!1- ela ~ssUI. -, , ",. tús IPMillJl'Mlcllmente. à tórQ.à o, all. I o,Sr 1i'lo~(l,t,S(1ar~,' - N'.IQ·IlTlOlllÜO,
ideologia e o que realmente pretende . Mas, Sr. Plc,ldl111te, (latilll'll, ,)Isslm, l~aJ.. conseguiu dl'.$lllojar no5.'o colegn . O ~R, DERYn..Ll!l AlillaRET'11I, -

" " MS 1,Iustres colegas "ue cOlllpocm, o ;R,llnlerLMRuilll ,di~PresJdénoln de.\,:.it ,Por Vln. das dtIVld~~i seu, jO!"naJ, u'j)ri_
Começo pOr (nzer uma p~rglID{a l'efCl~do Bloco" deflnu por palavrltli, e CaS(I, com o que posSlblllloll UlIlJ( du-, i}jU\ln d~ ltnllrel1sa .'"

óbvia; exIste mesmO uma ldoologia atos a -chamada polltlca revol~lc.i(llla~ pIa vitór!tt: I\. vitória udtUlistn. der- I (J)' S,' 1>161'('$ Soar N- é j
J:!!volucJcná!la.? _A resposta não e tá- rJa, , Ag~l\l'(lcm<1S essa dt'fln!çao.· qlle rotundo, llPl'l.imto" o' ESD~ 110 oàmpa nal\ d\l'Sr.: clll"I08 L~~e~í, 110 01'-
011, Todos snbemoJ que- a Revolução é.neCCl>SRl'Sa,:E eIl\Ulllntq,osl~mos nes- pllrOditl'fo; e,a vitórJa da Minas Ge· I ' ",
de 31 da março {ol,descncadeaaa para so eompasso do espero' eon'l'llm remo- )"lIls, conll'a, llOl'llllll.o, S{lo Raulo, 1\0 0· flll.. DERV.II..!;Ji; AJ,n:ÇlItETI'J' -
suprlmJr,l1lflnu mll/telrIj- /l, cor.rllp~:'O mal'!!!' !íltos npal'enlemenfo osqneei- cllmpo úos mit\"lwl1l'oS esladtmls nela' ", 0, 1,1Oj\l,' o' ditmo, Jnnls oposlaIo-'
e a su1Jven1fio iustamdM, snstelllfrdM dOll, qne talvez htl~CNn 1I1k!11'l!(l. JII7, no~e UI'S;"t 'fntl~ dó POder Heá!; !"m' Illsía elç..te Pals, Soh, am'to ru;pec!o
c estlmuladns no, GDviil'uo. doposto. - Illp.smodlrov!SÓrJn, soUre, os remI! pl'O~ .é ~, M1WI desinCllsa. _ " ' ~lntS' u;Joslcillllistl1 ,9111> o' vibrante
Foi, }1<Jrtanto dcflllgrnnai um, b01ll1l do pór.Ho,~ do Executlyo, : O S C' 1 .,' ,Gorl'lJ1tI dlt .M'tinhli. ,
moralls!M e 'da d " Id . COln'aço por lembrar Sr, Presidenle, 'r, ar!!a 110 Sobrinho - P(·tlllt· -
M ~d d f emOCrllllllt 00 ental, que a Re'loluçiio, sCl1i lll'e ·sll dividiu, te' 1J',-Ell~ um oporte'" '-, O SI'. li'1fI't'<',' g{Jfjre,~ - No!Jre Depli~
" aSúllll a se e Ine bem, soolellio ne· Ideolôglunmenle Clll l:t'ês alas de 'al- i a SR DEltV1LIl - ,t!tdo, d~vo dccJaro.r a V, Ex~ qlle o'
gl1~e~êedora a. lWl'olllgúO den clc~.d gUllt modo, conflitantes: 11 nds.so.rístn; bÓlll" pl'á7.el-, .. E ~EGRET'llL, - f~' e cal'1~::n ~aCej~dl\ t~ gjrande Pl\tRl'lo~
1 1· ,', e li conser,vadom e a 'IVO se poderia' . ,', . ,'p1lI 1 u, fi· 19 u, oom n. e-
ogo, li mprc.ssuo de B!>IJlr perpJtl.'ia chRmar nestA discurio. dedtlmocl'âtl- . O Sr" ClJr1l11lho SobrInho - 50 ,r, yoluçao, como nós lodos, UYI'llI' o Brn-'

Jdcolbglcamenfe, sem sabar qual o :ru- ca-eleitoral. A'aill' nnssel'Jsl.ll, ó- ahc-' f.lX3 Ilannltl~e, tall1bém gO~tnríll- de. .s;' do comuult.mo l!' da COl'l'llpçilO, O
, IDO a tomql', Apelou, oomo lJl'a nntll. finda, all'M dos repost.eiros, lle1(l,llllS~ tlel:-al', no dlS!'urlSO panorfUmeo, de' V. 8r~, Carlos' Ll'lcf'TIla, que tol - e 'l,

ralo pn.rn." ~s oampnnhas ,PUl:lllcUI'n'Jl1S t,re Gcneral Golhm'y do Conto e SíI, Ex, 1\n1l\ evIdencia. inatemátlcn, q~nn-, Ex !,!esto pn.s.qO faz justlça ...,. Q p;rllU
!la pUI)lç~o de corruptos e subve.rslv<ls, vn: Conta. com o apoio de I'llZOilvel do ,sc tl?re o ehavlIo, pam fonnular dI" eel'eb~'o IdeológIco dn' R{'voll\ç~o;"
LogroU exilo, Enquanla o povo !ta parcela d!!s naSSU5 Flirçns Armadn8: ~ml\ pelgUnta' paralela A, do DCl1u~ (J SI', Cmlos LaceI'f111;,qlle.!ol ~ m,mar
ilsse notlclário, dellix'raClameute pub)j, Son, livra de ollbe.oelra é: ":901ltlOl1' lado A~!omnr :Bnle~!ro: refcrhl-sc v. homent da r~isienola '10 Governo
C?dO com suspen.ses tlp!cos de llis~ó- Gllo.Eoonli~n do Brm;U",: do. au\(!- Ex~ à llllh,l:l dura " como l'larte. ln- PIlSSlldo, tel!) tMt\s na virtudes, ,t6
fiM em quadrinhos, nilo tinha. lemlló ria do Cen81'al ÇloJbery" edItado, há ~rallte. de, uma dessas: alas, Se a dnsnll~" {il\n1!dl\lt~s. ,Wdos os -lllC1'J!?S:
de pensar na ldeo!O~llt rtll'oluolonárla., maIs de 10 !lIlOS pela, 'D1bllotecn" do mIm J?lu pelílUIlIll,SSllm, IUl CIIlUlt, na lJlIr~, ,. ~lllmr â ~r(Jsidênclfl dn Renu-

Como, por.!m, tudo acaba 'l'f);te Exército, ~se grupo postulo ümn,po~ B~~nl{!bffl. na Holandn, em !lmuCluer 1>llon,1"~~ V, El(~ bjustl~n !l' "nlc)f·
f;t1unoo de Deas, segunóO dil:1ll o '1on, lítlaa qUe, rospcltnnclo (\ frntornldade pnt tI) ~lo mundo, em -JaellrellilliPtâ, r!l ..'1',' çs do meU Plll tido, que é_
scthelra Acáclo os IPM.s também a a' df\s nnções dn Ocidente reiVindloa quem (1 o ~oldndo desconhecido, nao llomn dlltlnldo, que ,é !tomem uflr-
na ' Em' .,' . c -I '. b \I I" potlerill defini-lo, porque é' uma flgu- mnth'o, llue nfio ' ,1uulo e que tem
llcl<lm, ccnsequenela, <l Govôrno lllllll SO,uÇllO ras c la pam\os n;o. rR ,simbólica, Mas, sa C1t1_'Sl\o,7Pnulo dll'eltn,, :-,11" e'I'onll·' 1111ils, com' o Sr,.

_ ou ClXll a brasa da rlllto-det.ermlna. blemns nnclonats, prlnelpalmmte os mo pergllntarem qUel1l Ó O' li br11'.h Presidellte da Uenúlillca de aj:lllntllr
<J,ao nns mãos" Comp::eon<le\l 9-ue lhe de !nfr.llesb'utlll'~ eCollôm!cn,llma 00- do soldado. de:~o(}lIhecido, resjJ~nd\ll'lg aquIlo gllll ,llnll'lltÍn '''''i:ldo ,:1 orlen~
C,l(l chegadO o momento de,' por, '1co' n~ClI' do lIas:.scl'lslllo,A,?toda da eMn. que é, 'o' 8r; 1:aud(" NAtel) que 'nno b~,:';, :~n~mIIlLJ·1!n(l.r.celrn. do G'l-.
logIcamente, fi.<; cartas da me~(\, E, um, Es,tado po!ltlco ml~ltllrz:tettte, for- pertence Il partIdo' lilgutn, mas Rpa- vêmo, . ,
depol.~ de ~()mpreensívl'l hesJta!,'ão, te parn rcalizllt' objetIvos naalolllllS', l'éce sempre lIn cüpUlfl dns eleições E nIsto S, Ex' é 010.1'0; nil.ldo,aflr~
r:onstilu!tl, llfm?l, li BIoe{J PnrlQmcll~ ml1S sem os c0l1hecld?8 r0;UPllntea d: 'Ent~ó, pe,rB'uotarla a V. Ex~, para quu mnU\'o, do!illldo. 011h'l'l 1l1ju~tlça do
l~r, .!ndCll~ndéllelll npenll& pes!:Olll do di num oportuuo discurso Cllfllcterlzassc V, Ex~ II aUrllr ao: Sr. Carlos Lacerda

, ,', ' .', - ' tnr~?r. ogípClo, a "llnlitt dura": quais sll,a os Chcfl's a I'e5Jl!lUSllllllidnde por um jOl'nnl q\UI
O Sr, YJiJ,I,,)ur!ll" TalnWll, - per-" E Jmnossível ~nl1(lr, 011 m!!Srno.a<l!- dn "Unha d1tr:l"? POrflUO \l, E,,~ IIpC- não,Jls.I p01ÜJllee, que não é dé1e. jOI'-

mite v, EXa_, um aparte? , . :lnh~r, a. extens~!o dll, lnfliwnol~ dés~,l111~ aflorou, neste_ aUo de galn ,da. nal l\ltlependente que tem o. respon-
O SR, DF.RV!L'LEl !lJJEGRÉTl'I _ ~e gIU~O no Exccutho, P!ll'OCC tel UDll. 'em que ·ela comemora OSCll snbJ1l{illdo do jOl'nllllsta81', .Rél1a For~

POI); nã\> ' sl~o. !o\t!! no começo. e deolinado de- onh'el'~ál'lo. opomo dei 81'. Júllo Mes. nandes. como é de todo!! sabido, Slío
, ., ,J10lS. De l\n!llquor modo" nlngufulL-llO- qúlHlFilho, AoredÍto- que 'ês!:e 'seja ri:paros que'não podIa" deixaI' de Cazet'

O SI', YU1.;[sllIYlIC 1'<lt71llrl1 _ Vq:;Sll de negar que a cu1turll e Q_patrJotl~· 0.. nJ(>nfol' dá" "li~hll dm-a", MllSeu !lo dl~eutSO ,~lc V, E:i~" .
l':Xll, snbe perteJtamellte que l101ltlca mo do ,0eneralGolbery pesllll1 nM go&tnria'Jj,ue'V;- Ex3 Wllnbém nos des. _' ..
('ciênda:llollilca é arte e, gobl'eLudo. d~cisõl!S do Palllotli do PI~llllHo, _ sn:llonlPs dos conlpon{'ÚLWl da «Unhn Çl ,~. D1jlRvtL~ ~GnE-r;I',"'"
l1011Mca' é vlrt,nde do bem" comllm. A senvnda nla 1\ mais, con~ecldll, '" dura", pnra que eú'-não os cOl1slderll TOO~jCll;ll~f:jhil V, 11:" fala multo beTl1,
Dentro desta cllnoep~ilO trlplU'tHEl que O ,fI', Allolllar; i!,lllaell'J) - v, Ex' também, 'conseq!lcntemenfl', como 50- mas a 'ielClado é outr:t" ,
forma a verdadeira deilnição de pa)i' permIte um apalte, brinhos do soldado desconhecido, ' O SI', Jairó Brum - Nobre Depu-
tlCl\., V, EX'lI. nbl;()1utnment~, nlto podé ' O aR. nEJivILiJ;: ALEGRE1TI - o SR. DERVILlJE ALEGfU':TTI - .ílldo: v,-n;,,; e~tá produzindo um mllg
negar ao movlrne.nto rle 31 de 'março Com pra2.er, Pnra mim ê \lma honrtl. 05 n,all1es SM b:,stllute conhecidos e ni1lco dlllll\ll'SO e Anallsnndo com brl·
ll'rn oontendo ,ideolÓgico, pom, como ser apllrtcaQo por v:; E,,~ , dispensam mcnçn,o, lhantlJll1j() 1\& divel'llaB alas ,que SUl'-



o SR. DERVlLLE AJ...EGRE'I'TI 
TLec;isl1'O o aparte de V. Ext com pra
zcr.

C;IDer!n, porém. a pergunta: por
Que o Sl·. Carlos Lacel'dll se extrema,
f.antns vezes. em seus ataques, contra
o ExecutIvo Fedfual? PlIl'te sorlÍ ex
pllcada 'por seu temperamento polê
míco - parte apenas. O que me pa
rece el:pllcar melhor a atItude do
I';:r. Carlos Lacerda é o fato de o
Sr, Roberto Campos iÚimentar tam
bém aspirações presidenciais.

o Sr. Ounxüno Sobrinho.- V. Ex'
lJermi4 uma referência: também, ao
novernador da Guanabara, por quem
tenno aprêço e admiração. O aparte
do nobre Deputado F1ôres Soves me
:l'n~ lembrar as apreciações fenas pe
lo saudoso MInistra Oswaldo Ara
nhn a respeito da personalldade do
Sr. Góis Montelro. DJzla êle que o
Sr•. Góis Monteiro era. uma espéeíe
de Violão, multo delicado, que pre
cb~wn scmpre ser afinado. Afinada
co1ocaclo num cnnto, quando se la pOr
11 mão nele pal'a se tocar. novamente,
j9. estava desafinado. Assim quer-me
p~rccer a figure. do Sr. Carlos Lacer
da. E' que o Sr. Presidente da Re
póblJea não conseguiu ainda afinar
perIl!ltamente êsse grande vIolão de
t'stJl1laçlío.

O SR. DEltvn.LE ALEGRETTI _
Omto a V. E:g,9,

O Sr. Mário Covas - Nobre Depu
têllIo Derville Alegrettl, V. Ex' está
buscando, no brl!liante discurso que
vem fazendo, fdpntJ!icar o vetor re
lIunante l1as comronentes que de for
Illll declsiva tnnuJ l1a orientação do
Governo. Acho Que será. ft.el1 id..lltl
floul' a idéia de [jue essa resultante,
hoje· in!luindo no Goví!l'no. não tem
() mesmo sentido nem a mesma dlre
~úo do que 8 resultante que compôs
o movimento revoluciom'irio. De qUal
quer maneira, V. Ex" apresentou. ai.
três componentes. cada tuna :lu e't'Ials
com a sua determinada esfera de In
lluência. Com surprêsa, verifiquei que
118m V. Ex" nem eu próprio, que eom
multa atenção lLSSistl a seu dIseurso,
pudemos identificar a figura de tun
ulltêntico revolucionário em qualquer
dM três correntes. Ond" cstarla a 11
gura do SI', Adhemar ele BIh"l'os nes
8llS três correntes? Onde V. Ex' o
8ftua1 Que será. que o Sr. Adhemarge Barros até mesmo da Revoluçlio
Já foi margtlinllzado?

O SR. OE"RVIUJE ALEGRETTI _
Com rela~iío ao Sr, Adhemar de Bar
l'O~. V. :my.~ deveria Pllrguntar à cllll.

_macia ulJnha dura" em que situaçllo
o coloca.

O SR. PRESmZNTE (Batista Ra
mos) - V. Ey.~ deel!lfou que la ape
nns ocu1":1.1' fi tTl'oUI'!'. l"Ol' 30 minutO!!.
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.1rEUll dellOls da Revolução, porque, O SR. DERVILLE ALEClRE'ITI 
quanto a ela, nesta. altura, pela voz O Regimento me faculta. uma hora,
dos seus cheles militares, não se sabe O SR. PRESIDENTE: (Batista Ra
bem onde nasceu, em que momento 1/los) - V. Ex' terá o seu tempo.
e quem a chefiou. De forma que sur- D VILLE ALEa~""""""
presos, I1gora, estamos constando que O SR. ER .lW>L U -

até exístía liderança Ideológica. De- Temos matéria. de urgência, e por
"'ois do pronunclnmento do Sr. Mi- isso prometi a V. Ex' que reduziria
... ao mãxímo possível, as minhns con
ntstro da Guerra e depois da con- síderações _ dai por que não pude
testnçrlO do General Mourão Filho. responder de pronto à solicitação fel
ficamos sem saber se a Revolução tl- ta pelo Ilustre e culto Deputado Alio
nha algum Iídar, obedecia. a. algum
comando ou brotou espontâneamente mar Baleeiro.
contra o estado de coisas que não O Sr. Aliomar Baleeiro - Nobre
podilt mais subsistir. Deputado, V. Ex'l está preparando

O Sr. Flóres Soares _ O grande material para a História. Todos s!;\
lideI' civil foi o Sr. Carlos Lacerda. b,!lmos que os contemporâneos nao

O Sr. Jairo Eram - V. Ex9, nobre sae as melhores testemunhas. mas
Deputado Dervllle Ale;:rettl. analisou, fornecem subsldlos da Interpretação
com perfeição, a situação do Sr. car- que deram aos fa:os correntes. ~telo
los Lacerda neste episódio, e o nobre que é fora de duvida que a flgurn
Deputado Alcides Flôres SG'lIXejl Jú- central da Revolução foi e continua
nlor cllsse há. pouco que êsse cidadão ,a ser o Presidente Castello Branco.
})ol;Sul tõdas as virtudes para ser Pre- S. Ex. 101 o comandante militar da
sldente da República. Quero compíe- Revoluçao, foi a figura que todos os
tar o seu aparte, dizendo que possui revolueíonáríos escolheram para que
também todos os defeitos que Inva- comandasse a paz, 8 recondução de
Ildam as virtudes e que farão com moerátlca do Pals. V. Ex' no entanto
que o povo rejeite a sua candIdatura faz dêle qualquer coisa de ausente,
nas urnas, que seria trabalhado por tris cor

rentes opostas. Como V. Ex~, então,
Interpreta. Inscreve. situa e earncte
rim o atual Presidente da Repúbllca
nesse triângulo em que coloca. o Pais?

O aR. DERVlLLE ALEGRETI'I 
E tunçÍLo que va1 caber ao Bloco Par
lamentar RevolucIonário, que repre
senta aqui o pensamento do Sr. !'re
sídente da. República.

O SR. :L\lENDES DE MORAIS
Peço a palavra pela oreem, Sr. Pre
sidente.

O SR. PP.Ji:SIDENTE (Batista Ra
mos) - Com licen')a do orador dou
a pll~vra a. V. Ex' pela. ordem,

O sn, lImNDES DE MORAlSl'
(Para 'uma questão de ordem 

Sem, revuão do orador) - Sr. E're1
sldente, pelo Regimento, às 16 horas
tem Inicio a Ordem do Dia. com 10
minutos para a.presentação de prQje
tos, Consulto a V. ]h'" se não vai ser
cumprido êsse dispositivo ,regimental.

O SR. PRESIDENTEl
(Batista Ramos) - Já lembreI 80

orador que estávamos com o tempo
do G1'IInde Expediente encerrado. Te
remos de pllllSar A Ordem do Dia: Mas
V, Ex' sabe que a :Mesa tem sido
sempre condescendente com os Se
nhores Deputados. e nro tem s1do
excessivamente rigida na. aplicação do
Regimento. De modo que há sempre
certa tolerância. com -todos os 81'S.
Deputados. Ml!8 o nobre orador já.
sabe que seu tempo está esgotado.

O SR. DERVILLE ALEGRllnTI 
Serei breve, Sr. Presjdeute.

Se! que não estou re,'elando segre
do algum. A não ser que. segrC<Jo de
Polichinelo já seja. segl'éllo de verda
de. Sei tiUlliJém que minha afirmação
poderá. ser desmentllia. por assessôres
do Ministro do Plrmejamento. Mas a
veJ'dnac 6 que o Sr. Roberto Cllli1poa
- humana e democrAticamente 
tembém quer ser o pr6x11no Pre~ldtl1l
te da República.

:tl:sIle fato explica, claramente, a ani
mosidade que dlvide ambos os coman
dantes da ala chamada, neste dis
curso, d'a demócrMlco-partldáda. ou
democrático-eleItoral. E os atos tra
duzem essa aninloslllade clarn.

O Sr. Lacerda aousou o Sr. R<l
berto Campos no episódio. realmente
melancólico, dll. Hanna. ~\pollto o ad
versário à execração públlea. e. s~m
dúvldn, fêZ médin. com o eleitorado.
Mas o SI', 0fl1Upas. que é o Ministro
todo-,pçderoso do atual GO'\'êrno. já.
havia tcmado suas precauções Clont.ra
o prestigio eleitoral do O\lVernador.
dl!lcullllndo - senão suprimindo 
o pàga.mento de verbas federa.is ao
Estado da Guanablll'a. °

Nilo haja dúvida; a ala de que es
tou falaudo é a malll ll1'l1to e atuante
entre as que disputam a posse e 11

proprlecl4de Ideológica da RevoluçAo
de 31 de março.

Arllla. por motivo óbvio. Atuãnte,
em virtude das cllracterÚltlcas pea
soais dos litigantes em SUllS relações
com o Executivo.

O Sr. Carlos Lacerda é, sem a
menor dúvida, um líder po!itlco de
rua e at~ de massas. Só o era lNl1ll
eltàriamente antes de governar a
Guanabara..

Agora, não. Manipulando hàbll
mente o plano da Sursan e contando
com recursos em dólares fartos, pilde
realízar, na Guanabara. uma obra
administrativa respeltAvel, e que dêJe
1êz, de fato, um candidato sério à
Presidência da República, pelo me
nos na área do eleitorado conserva
dor ou quase,

O Sr. Roberto CIllnJlOS não tem esse
"sex-appeal" administrativo. Bem ao
ocntráríc: é apontado. e com rdo.
como espírlto, embora esplrlto brí
ll1rmte, mas só do gabinete.

A ])oJitlca econõmíco-fínanceíra que
111anejou só ll1e tem causadc I'rejUi
sos na Area. da. opinllio pcpular. O
povo não eabe quem é Keynes, por
exemplo. Só quer saber o preço do
pão. O MInistro Oampos comete o
equtvoeo do ensinar Keynes aos que
nãe têm dlnheiro lIal'a lI11gar a conta
do padeiro.

ApeslU' díeso, conta com o apolo,
até agora lntallvel, do Presidente
Castello Branco; Seu trunfo principal
é, portanto, o respeito e dizem que
até a. admiração demonstrados pelo
Presidente às suas idéies e nós seus
planos de recuperação financeira. do
Brllsll.

E' com êsse apoíc que o MInistro
enfrenta, nos bastidores, a agrcssivi
dado perlódica- do Sr. Carlos Lacerda.
1t com manobras teóricas com que
tantas ve:zes se tem feito passar por
deíemor ele um Uretormlsmo" agrá
rio capaz de agradar o Govemn:lor
Magalhães Pinto sem desagradur to
talmente o corpo docente d/lo E~coln
Superior de Guerra, a Sorbonne dos
tróplcou,

A constituição do Bloco ,Parlamen
tar Revolucionário terã, como se Vê,
p210 menos. tuna deEsas tEU'eies que
03 ehavões ehamam de árduas: d.efl
nir. tcôrlcamente e até por atos con~
eretos, .a política. a ideologia de uma
Revolução até tlRora. det\nldn UM trl!s
Cuja dinâmica expus, resumidamente,
neste discurso.

E.'-Sa exigência - de que mellS Uus
1I:es colegas do Bloco não poderão
fugir - suscita no oraclor um mll
tlmento miSto de alegria e de tris
teza. Alegria, porque sou o mlllll hu
ml1de admirador da inteligência. e da
astúcia. polltica alheias. 'I'rlstcza. por
que êEses colegas terão muito tr~ba
lho demeccssárlo. GnstarÍlo l111'tito
tempo, talvez muitl1ll horns de sono
lUI!, pa<oa o cerzlmento dessa eolo
riaa colcha. de retalhos lWe tem sido
até agora. a ideoiogla rlWl)Jllelontuia.
Terão de tentar acomodar, num
lUesmo esquema, as três alas dl1aoe
rrmtes a qUe me reler1. como se o
Bloco pudesse .ser do ponto dI' Tista
doutrinário. vIável, balalo de caran4
guejos. ,

E tudo isso enquonto o povo e!.pel'a.
por uma delínição do E.stado, prinei~
palmente quanto à baixa do cllsto de
vista. Detinfçlio que. se não tarda. nas
p!l.lavrllll, b.~tá elemorando !IlUlto nos
fatos. .

Sr. l?l'esldente, voltarei à tribuna
para tratar dêste mesmo a.&llunto na
pr1melra oportunidade. (Muito bem..
MüilG bem. Palmue.)

O SR. PRESIDENTE:

~tá findo o tempo destinado 110
~..pedfente.

Vai.se pilSSar à Ordenl do Dia.

Co,MP,iRECEI\I I\lAIa OS
SENHORES:

BatJst.a Ramos
Gabriel Hermes
J(l!~ Menok

~bril ~,e 1~ú5

,Ml'8;

Altlno MaChado - PTa.
A1'll1ando Lefte - PSD. '
Jorge Kalume - PSD.
Mãrio Maia - PTB.
Rui Llno - P'l'B.
wanderley Dantas - ~

AmllZonas:
Abrahão Sll.bbA. _ PSD.
Leopoldo Peres - F8D.

Pará:
Atmando Carneiro - PTII.
:aurlamaqul: de lI41rand& - PElP.
Gilberto OampelG Azevedo - P'I'B,
Lopo Castro - PSli'.
Stélio Maroja. - PSP.

Maranhão:

cid ClIrrnlho - PTB.
.Olodomir Mlllet - PSP"
Eurico Ribeiro - PTB. '
Ivar Saldanha - PTS.
Joel Barbo~.a - PSD.
Listar Caldas - l'T.
Luiz COelho - PTB.
Mattos ca1'VIl1hG - PSh
Renato Archer - FSD.

PIaul:.
Chagas Rodrigues - PTB,
Dyrno Pires - PaD.
EzequJas Costa - UDN.
Gayoso e Almendra - PaD.
João Mendes ol!mpi'(l - PT:S

Ceara\:
Alvaro LIIl\1 - PTB.
Euclides Wlcar - PSt:l
Leão samplio - UDN.
Marce:o SllJlfOrd - PTN.
Moreira da Rocha - PTB.
Oslris pontes - PTB.
Paulo sarnsale - UDN.
Wi'son RoriZ - PSD.
tJbirJjara do Ceará. - PlUI-,

Rio arande do Norte
Jesté Freire.
CiGvls Molta _ P'l'B.
Vlngt ROSado - PTB.
Aristolanes Fernandes.

paralba:

Ernany S,Ulro - UDN.
:Flaviano Ribeiro - UD~
Hwul1erto Lucena - PSu
Luiz Bl'onz2ado - UDN.
Reul de GQt1s - UDN.

. Teotônio Neto - PSD.
pernnmbuco:

AderÍta Jur~ - PSD.
Andrade LIma F;Uto - PTB.
Bezen'a Leite - PTB.
OlodomJr LeIte _ P'IB.
Geraldo Guedes - 1'5D •.
LUl'z PereIra, - PST.
Ney Maranhão - PTB.
O~wn1do LIma FIlho - PTD.

Alag03z:
Medeiros Neio - psn.
Oceano Carlelal -;- UON.
QSees CardosG _ PTN.
l'ereira Lúcio - UDN.

sergipe:

Atlosto Amll.d;> - PTB
Bahia:

Alves Macedo - UDN.
Oícero D/l.l1tas - PSP.
OJemens Sampato _ PTB.
Edgar'd Pereira - FSD.
GeStão Pedreira - PSD.
Henrique Lima - PSD.
João Alves - P'rB.
Josaphat Azevedo - PTN.
Josaphat Borges - PSD.
Luna Freire - PTB.
Manoel Novaes - PTB.
Manso Cabral - PTB,
Mãl'lo pivâ - paD.
Necy Novaes _ P'l'B.
Oliveira. Brito - PSD.
pedro Catalão - PTB.
Ralmundo Brito - PTB
Regls Pacheco - psn.



o Slt• .10.&0 PE!lNANDE!h
Sr. présidente. encamínho .. Moa..

dois requerimentos. O primeiro. ao
Departamento Naclonai de Estradas
de Rodagem, através do Minlstério
da Viação e Obras Públicas, sôbre os
trabalhos de col13tr1.lCão da BR-l1. no
trecho Santa Rita-Rio Guaju. O se.
gundo. também ao Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem, atra
vés do Ministério de Viação e Obras
Püblfcas, .sõbre li reconstrução da.
ponte sõbre o rIo Mamanguape. M
Paraiba.
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, (rfeôdulO de AlbUqUer~ue - P'l'B.
!r~inho Dantas - UDN.

'Vasco Filho - ~N.'
! yiei:ra de Melo -- 1'80.
I Espírito Santo: !

'I' lDulcino Monteiro..,.. UPN, .nU veieso - UDN. ,Ipswaldo zane1ló - PRP.
, Bia,ymundo de Andrade - PTN.

:Rio de Janeiro:

~ahuri Fernandes - PSB (16.oeJ\.lllw de 196.5).'
, À!onso Celso - PTB.

,Amarai peixoto - PSq
:Bernardo :Be110 - PSp.
Daso Coimbra - 1'80.
lEdéSlo lilunes - PTB.
Fontes Torres - PSB.
aereinillS Fontes - PI»,
R[I,ymundo padilha - 'Q'Dh-.
~berto saturnino _ 1'SB.
OCllr A!'il,ujo - PSP.

Guanabara:

.t\fonro ArInoS Filllo - 1'00
Allomar :Bllleeij'o - UDN.
Arnaldo Nogueira. - UDN.
lAureo Mel(j\,- PTB.
Baeta Neve.:; - PTD.
:Breno da Silveira. - PTH.
oarccso de 'Menezes - UDN.
El.-pedito Rodrigues - PTB.
ltamilton Nogueira - UDN.
Jamil Amlden _ PTB.
Noronha Filho - PTB.

, Minas GeraJs:

,Aéclo Cunha - PRo
-Amíntas de Barros - PSU
:Eientô Gonçalves - PSP.
oarlos Murllo - PSD.
Celso Murl!L- PSD.
bewo PRSSOE - UDN.
Dnar Mendes - UDN.
!Iilll'as carmo ~ UDN.
);'.ranceJino Pereira - UDN.
Geraldo Freire - UDN.
àuilhelme Machlldo - UDN,
Gustavo Capanema - PSD.
:Horácio lleWn1co ..... UDN••
Jaeder A1~rgaria - 1'80.
João Herculino - PTB.
JOfIé BonifácIo - UDN.·
,José Humberto - UDN (SEU.
:Míltoll .Reis - PTB.
M'2.uricio de AndrB.<le - r'5IJ.
Ormeo Boteiho -' UDN.
OScar COrrês _ UDN.

~ Ovfdio cJe Abreu - 1'80.
Ozamun Coelho - PSD.
Pinheiro Chagas - peo,
,Renuto Meredo - pao,
Tancredo' Neves - P8D

,Walter Passos - PRo, ,
i Sã() Paulo: .

Adrlão Bernardes -P~
JUceu 'de carvalho - P'l\
AIII\$ Badra - PDC.
\Antônio FcJ!ciano - PSD.
Âthié CGury - FOO.
Celso Amaral - PTB.
!Ewaldo Pinto -: MTR.
l"mnco Montoro - PDO
GerminaI Feijó - PTB,
:E!ary NGrmaton - P8P.
:HamlJton PradG - PTN.
:Hugo Borghi _ PRT.
lvete Vargn" ...." PTB.
José BarbOSa - PTB.
IacGrte Vilale - PTB,
Lauro Cruz - UDN.
LeVy Tavares'- PSD.
Lino Morganti ~ PRT
Márl'o Covas - PST.
N!Colau Twna _ UDN.
Pacheco Chaves _ PSD.
Pedro Marão - PTN:
PUnia So.!gado - PRP.
Rf<Lnleri Mazzlllt _ PSD.
TeóflJo 'Andrade - PDO.
TUfy Nasslf - PTN.
,Galãs:

Amado Nasser - PSl".
Benedito vaz _ FSD.
Castro Costa - P8D.
Oelestino FlIho - PSD,
Oeraldo de plna - PSD
Jales MaChado _ UDN.

Lisboa Machado - UDN (2U-6ZI. mente de Informações ao &r. :r.'l1nlstro
IÁUndro palxAo -:- PTB U~'64a). da. FazeJ1dB. .. , respeito do.s _motivOil
Ludov!co de AlmeIda - PaP. que determínaram: a suspensao tem-
Peixoto da Silveira - PSD, ~rárla do pagamento da. "dobracU.

• '. , nha" devida ao fundionallsmo do Exe-
,Mato GrOSlio. I outlvo (civil e millfa,r). (Mu,to bem.)

Correra da COsta -.UUN, I O ~SR . .1011.0 VEIGA:-
EdISOn GarcIa _ UDN. I
Ponce de Arruda. - 1'80. (Sem remsão do orClldor) Séllhor
Rachid Mamed - 1'80. ; Presidente. encammho à Mesa reque-
WilSon Marth1Jl - UDH. , rimenlo de !nformaçôes ao Poder Exe-

cutivo. através do Ministério da. saü-
Paraná:, de, sõbre a. existência de febre ama-

AntôIúO Annlb&lli - l'TS. . rela no Estado do Amazonas. (MUlto
AntônIo Ba~Y ~ PTB. 'bem.)
Fernando Oama - PTQ. O SR. NICOLAU TUl\lA: O SR. HUIIIBERTO LUCENA:
Hermes !lI4cedo - OON. Sr. Presidente. encamínho â. Me.m.
Ivan Luz - PRP. . (Sem rezisão do orador) Sr. Pre- t'equerllmento (\O Ministro Extraor-
JOSé Richa - PDO. sídente, encamínho à MeSa requerí- dinárlo para coordenação dos órgãos
Lyrlo Bertolll - }'SD. mento de Informações ao Executivo, Regionais, sôbre a utlllzação de sub-
Maia Neto - PT1l. . através do Ministério da Fazenda, sô- sídícs para. compensar díferença Co
Minoro Mlyamoto - PDO, bre uso indevIdo do "cer.1!1icado in- custo entre a' energia. elétrica de
Octávio Cesárlo - UDN. (5: E.l. ternacional para automãvels" e írre- Paulo Alfonso, distrlbuúle no Recife,
PUnio Costa - PSD. gularidac('s na entrada de 'veiculas pam fins industriais, e a dis;rioulda.·
Renato Celldônlo - PTB. automotores .de procednêcla sstran- !la Região Nordeste. por usinas tér~
Wilson chedid - PTB. gelra. (MUlto bem.) mlca~ para. fins Industriais. '

Santa C.atarins.: O se. WALDEMAR GUUIARAES: o SIt. PADRE NOBRE:
Alvaro Catão_ UDN. (Smn revtsiío do" orador) senhor Sr. presidente. encaminho â. M~s.
Antônio Almeida. - PSO, Presídents encaminho à Mesa reque- requerímento ' de informações ao Mi.
Carneiro de Loyola - 001'1. rlmento de informações ao Poder nístérto da F\lzenda sõbre a. ne~eS;;l-
Joaquim RllmOS - PSD. Erecutlvo. Ministério da. Viação e dade e conveníêncía da Instalação do
Laerttl Vielr.. - UDN. Obras Públirns. sôbre as estradas de uma Agência do Ban<:o do Bra.síl em
Orlando Bertoll - P5D. f~rro deficItárias. (jUs.1s as suprimi- Itllblra, no EStado de MJnIlS, Ger~lB.
~LoernlanOJrdOVIlB·regra::·li-_P8pDSD· . das. o' destino dado aos respectlvcs O SR. NORBERTO SCHMIDT:

W acervos. as verdadeiras razões do te-
osní Reg\s - 1'50. chsmento da EStrada de Ferro Bra- 8;. Pre.sklente, encaminho à Mesa.
Paulo' Macarinl '- PTB. gança e os motivos de ter recusado a Projeto de Le.l que altera o pa:rágrá-
Pedro Zimmermann - 1'80. proposio de arrendame.nto oferecida fo 49 do art. 39 da Lei n9 ,4.357. dB,
' '~i() ,Grande do' SUl; pelo Govêrno do Estado do Pará, 16 de julho d~ 1954.

'Aio1lSQ Anschau _ PRP. (Mir-t bem.) O SR. NEY 1\lARANIlAO:
Brito Véiho - PI>. . O SR. TE6FILO ANDRADE: sr. Presidente, solicito a V. Elm.
Cesa~ pl'leto,- P'l'B.. Sr. Presldenle, apresento prolef;" de seja. reiterado ao Ministério da. Fa,.
CIOVlS Pestana - PSD. lei que dispõe sObre a. composícãe dos zenda pedido de informa.ções sôbre o
croac:\, de Ollveira - PT.B TrIbunais Rer:ionll\s e do Tribunal empréstímo :rcallzB.<lo pela Oa.rtel1'/lo
Euclides Trlches ~ 1'00. EltIperior do Trabalho e dá. outra. Agrícola do l3ánco do BmSU em 1963
:Flores Soares - UDN. prOVidências. e 1964. no Estado de Pernambuco. e
Florlceno Paixão - I?TB, O SR. ED'....SIO NUNES'.' out1'O sôbre awnento de crédito para
JaIro Brum - MTR. .,. l\S indústrias dG me..<mo Estado.
José Mandelll_- PTB. Sr. Presidente, apresen:O requeri-
Lauro Leitão - 1'8D. mento de Informações ao poc!er Ere- O SR. OARDOSO DE MENEZES:
Lino Braun - PTB. cutivo através do 1.1lnlstério do Tra- Sr PI'esiilente. encnmllJho à M~Sa
Lucl'ano Machado - 1'50. lho' e 'Pr-eV',dênela aoela.l, sôbre a pres- . Imento de I'nfo",,"opões ao l,I.{lMarcial Terra _ PSD, (M.E.>. requer •.....,. :-
Matheus 8chmldt ~ PTB. !:ação de assistônc1a alimentar i ll~n- nislério das Relações Exteriores so-

l Ibul.stes bre o.s funcionárIos deslgnndos como
OSmar ·.Grafulha ..,.. PT.B. r,'. auxiliares na ""LISte. de Distribuição"
Peracchi Barcelos - 1'80, O SR. HEGEL l\70RBY: do Pessoal na Secretaria do EStado.
Raul Pila - PL. ~SJ:; Presidente encaminho à Mesa O SR . .1OSf: MARIA RIBEmO:Rubens" Alves - PTB. equerimento de informações ao oe- ,
Unirio Machado - PTB. partamento dos Correios e TelégrafOS Sr. PresIdente, encaminho li Mesa
Zafioe Nunes - PTB. através do Ministério da VlaçA,o e requerimento de informações ao Pc-

Amapá: bras Públicas sôbre 11 construçái ful dre Executivo, através d.o MinistérIo
Janary Nmles - PSP. rédio para a'sua .agOnéla em aua.- dói. Indústria e comércio. Sóbre 6

Rondônia: " , jará-Mirlm" Terr!tórlo Pcderai de ComJ:Gnhia siderÚ'l"glca NacloMI.
Ronclonia. . , O SR. lIIEDEIROS NETO: ', Hegel Mofhy ~ P5P,

O SR. CELSO PASSOS: 6r Presidente apresento requerl-
VI - ORDEM DO, DIA Sr. PrC-'ldante. aprew..nto requeri- menta no sentld~ ,de que seja.'ll to-

O !iR PRESIDENTE' mento de informações ao Ministério macias providências, pela Mesa. para.
. , • do Trabalho sObre o propalado fflcha- entronizaçoo no Pienário desln Casa

, A lista. de pxC-'ença acusa o com· mento da Junta de Conciliação e Jul- da Imagem de Cristo! oferecida pelo
pareeimento de 3Q8 81'S. Dell11tados. !lamento e da agênela' do I.A.F q.. nobre Deputado Mendes de' Morais

Os sllnhores DeputadOS que tenham qde tunrionam na rklade de Slio Joao há cêrca de dois anos.
projetos a apresentar poderão faz!-lo. deI Rei, Mlnlls Gerais. ' O SR. TEóFILO, PIRES:

O SR. BENJiL'1UM FARAlJ: O SR. IVAN LUZ:, Peço a palavra, Sr. P!residente, JXlra
(Sel/~ revjsão efo'orador) Sr. Presi. sr. Eresidente, endamlnho à MeS'R uma reclamaçáo. . ,

dante. encaminho à Mesa projeto de requerimento de itrlormaç6es ao Mi-' O SR TEóFILO'PIRES'
leI que dá nova redação ao parâgrato nlslérlo da Indústria e cC"'\~m,: sô-. •
29 do art. 16. da Lei n9 4.328. de 30 bre empri!sas que se dedlca~ à erpl?", (Baptista Ramos) _ Com a pala.
de abrll de 1964. - (Mwlto bellt.) ração das jazidas de calcá.reo no FalS. vra o Dcputap.o Tcáfilo Pires para

O SIt ALCEU OARVALHO' " EnCl'lmlnho•. também, requerlm~to uma reclamaçao.
, . • ao Mlnisténo de Minas e EnergIa, TE6FILo Pill.ElS (PaTa

(Se mrevl8ão do orador1 Sr. Presl. sôbre reservas nacionais de calcâreo, u71?a ~e~ia1lUlCiío sem revisão ào Ola-
dente encamlnl}o à MeSa requerImen_ sua. 10callzaçlío e t'Xploração. dor> _ sr.' Piesldente, em retll1.áo
to de :lnformaçoes a~ Poder ExecuUvo, O SR OARLOS WEB$ii!CK: desta Casa, no dia 27 <de novembro '
,atraves do MinistérjO da EduCllÇl\ó e· , , de 1964 pronunciei dIECU'rSO até hoje,
CUltura. sôbre doação de um parque s~ Presidente, apresento requeri- não publicado no DIárIo do Oongres
infantil à MunIcipalidade de Braúna, mento de informações 11.0 Poder Elee- 80. Versava sôbre deduções de via'
Estado de São Paulo. (Mu:t9 bell~.) cutivo, através do MinistérIo da Fa- gem de estudos e obServação re;1líz\l-

O SR MENDES DE MORAIS' ~ zenda, sObre a Arrecadação .do 'implls- da aOs- Estados Unidos dn ,América.
." • to de éonsumo relativa aos produtos RegistraMo meu dlscurso, 11 -'rn-

(Sem revisão do oradOr) Sr. I'resl- farmacêiltlcos., quigrlltla afirma o seguitne: "O do.
dente•. enCllminho à Mesa: projeto é-e cwnento 11. que Sfl refere o Deplltndfl
lei qUfl torna gratuito o registro i1vll O SR; ÁUREO l\-mLO: . Teófilo Pires zerá eJ1cam!nhlldo à
de naslimenlo. (MUi/to bem.) Sr. PresIdente. apresento projeto· Mesa. para ser publicado na form'!

• de-lei que permite o uso de blusão aos regiment.al".
O SR. HEITOR ~lAS: funclonános públlcos nas respectivas Tratáva-se de matérkt par .'111m C'M
(Sem rev:8tÚJ do o'radOr) Sr, Pr.- repartlç6es, ressalvados os CllOOS de orlta cujo 1n1cl0 II no P~quenG ~l.

sidcn:€,. enrnmlnho à Mesa requeri- exceção. ped1cnte. Por mDtivo qUe d~"c~""n~.
<'
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os que entendem que crWcar, no
presente, as IlllCiaUlJas govsrnamen
:tais H'fia uma atJtude arur-revoíu
clonáJ:la, diw de.;;de· logo. jll<lVLL (!\'i
dente de que essas m:alalÜ'nh cons
títuem desdouro para a própriA re
volução. que , sllrgIU .!;ob a aJe~aí1a

égide da .vercade, e que algu'ls de
seus srgl1idorM procuram dl'~urpul',

submctundo-u ao rezíme da !l1c'lIJ1'1l
e do .engodo,

Só as ditaduras nào aee.tam n pa
ros di qualquer e~péCie. Se a 1'01'01u
ção que !li está, tanto lns.st e ern
ser revolução, lkp~clnlmeníe de cos
tumes demceráttcos. impõe-se pelo
men« ~ que prove que náo leUlt' o
debne, nem tem porque Se p,'lom_
ram as sues g:o.t'>cs :Hlmllli;i(,.l'lIl'I':ls.
Eu CJS que f 01.1111 e arnun sào revo
Iue.onár.os, ,1lJDS anda hli O~ lluÍt sem
pre íoram ;:o\'~rllo. pel'fcl:1mcnte
ajustr dos B' carla um (!cle~, "'i;uudo
'a~ conventéncíus dos g; upus e ln(o
ré.":se..~ que representam. com t-1nta
e1lclcllCllÍ,

Os que s-rnnra foí'nm lWl'erno,
numa audác.a' pos.siyel quan.lo há o'
dcspl'epal'O llnt'a a ndmíul!.t.l'lIçao !lU
bllcu, nnnm. iCJf1lnl tão govêrllo co
ntO agora, engrnrlmndo, por mclo~

vários, fól'lmillls cnpcJo.s:u; adv~l'"as â
:economla nllcloIlllJ o luleiramcnt:! 8;l
:tU:fatórias ao atendlmenlo Imol nl de
\'elh~4~ e rppe(jdl1s rclvindlPoçõe,q ele
setor~.s monoflolJ.tJcPs, espeeJalnlt1lJle
de origem c.<.!l'angcl1'a.

Não Romos ave.;.,os às pll:>Eaa$ c à.
col.<as estrDngell'aS, desde que eda.;1IIl
.se ajustem, como nllCSárlll8, às proa.
cupaçor.~ c aos 11IIcrés.se; pálT10S.
Comprendel110R que a, aj1lCn ('J(lrflla
dcva scr rClllll1Hlte aJU!la, sem can
dlçõc; .ou Impel'atJvo,;; que InvnUdem
OU dlf:cuJLclll as realilluçút'!\ a "argo
do empre_'ário nacional. ' .

A llngnngem d~ cntelldHnentO.!l 111
t.ernaeiona lS deve refletir mtellçóes
'claras o poslt;vas. nao daudo IU~lAr
'a jnten~'õe.Ç coberia:> por objetJw,s
detel'llll11(uJOS que nno <:oíncidcm cem
os ali$els nac20uals nem encontl'Rm
'qualqucr' sentIdo de respellllblUdatie.
, out,1'(}!'slm, admlt.Jmos que Oli M
't111ngeíros sejam, iHes pl'Ópl'lOS, u!
ndvogados de 1,UR.S causas e da de
'tcM de LeU~ interês';f$, !lO Invés de,
como tem ocol'l1ào, Infellzmenle.
atl"avi\s de maus bra~1Ieiros. que
ocupam CllJ'gOE PúbllClll! de rCle\'o.
para a sol:Jç;io daq1Jêies int.erê.f.~s,

'sarrlflc.'lncto 1'1 n()!Sn economIa ou
ofemJ?rldo "â pl'ljpria dlgn,dac!e na
CIOlloJl.

Iremos apr~cJar, neste ('ll.i;ejo, n
men,n~em do Senhor Presidente (l'l
RepÍlbUcn ao Congresso Nnclollnl. en-~
CAmInhada ao inicio de Eua pl'eoScn
W i'e,slío lcglslativa. E:°.;a Rprec.a
ção, em S\l(lS llnhas gefais, como só
'er pos~lvri na tempo disponível, e;.
preo.sará. de~r;de Jogo. o inicio de ou
tros pl'Onunc:amentos que dareIllO-',
de.~ta tr1bwla., reJntlvl1mcnw II pol!
tlca econômica ,e flnaucelra, dJnrlo
cnfasc aos êl'l'OS praticados pc'los 1.11·
nlstérJos da Fazenda e do Planeja
menio Econômico, co mos mais 1.1'
rioo reflexos na prática tr1butãr,l'I;
na execução do orçamento da Je.>pI'
sa públlca, de superintendêncIa da
moeda e do crédito. na dccisão dr,~
normlU de ImportaçàO e expOl'lc1ç[,O.
bem como no r.eglme cambiai ad:>lcl
do, na ,polltlcn anti-inflacionário., Ilc
contróle do eu&to de vida e c!e ru,
,tabeleC1meuto ao de<envolVJm~T"o

econômÍco do Pnis.
Dr.o;ejnmos aaentuar, 'de.-Jde 1(',,0

de maneira bem clarll, antes mC::'I1Jll
de argumentarmos. como já acc'l
t.uRmos, com os dados da. própú,
Memng~m Pl'es ldencial nJu'dieln, C'"
mo aliáS, temos feito em vá]'Ja~ c
repet.idns ocasiões, não s6 deE!a tri
buna senão t:lmbém através de. 1m·
prcnsa falada e escrJt«, que a pJ.lIJc
ca econômico e flnancelra. a ca1'M
do Poder E:;eeuUvo. porque nila l.1'
nha atendldo nos superiores lnterês
se do Brasil, nem resultado da Coll
Junl,ura, o,acional, eonstttui-M, 1I1ap~-.
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o sn. JAMIL A,''IIIIJEN:

loO$ da minha IlJla el>Uma e II1I.ll.!l dlS-1 O su. rnESIDENTE:
tinl,a con."lderaç,[lo. ,- C~lII~lo No- OS &l'S. que aprovam a emenda,
QUeira da, Gama, Vlcr-prc..ld.nte, na queiram fJcw' como estão. (PaUsa).
esercíclo da Presldencin. Aprovada, tjcando pre.[ndícado

O SR, rRESU!ENTE: o art. 19 do projeto. .
., ! m. venho reclamar da N:eJi:l a.

re Pl'C'lJ\'U publlcação. (Muflo bCln). Há sôbre li: mesa e.. vou subCleter O SR, l'RESIDENTE:
o "n. PR];SIDENTE (EIlWsla Ra- ~ vote;; o seguinte: Vau submeter n valos a seguinte

rlJ)) - A Mer,a val proceder Íl \'C' I:!:QniR1:mNTO PROJETO N~ 2.1i36·A, DE 1965,.
:U DÇUO cl(\ doeumentaeào .iprasan- "'1'. "l'e,jJente. RESSALVADO ,O AR'r. 1q
"(nua per V, Exa, a 11m de tornar a Exmo. - .-
pl(,\'ld,'Jll"" rtljimcntnl. O IníI'J-aulnndo rsquer que. na. A Cl1mnm. dos Deputndos resolve:

o ER 'I'EóF'ILO PIRES ,_ Obl'!- rorma reg;lne~l(~I, seja destInada uma Art. 19 Pussa a denominar-se "Ae-
el'r'O a V, Elm. I,arte da scssno de hoje pnra, o regls- reporto Marecllnl Rondou" o que. ser-

tro do "D'a Mundial da E\:tudc", ve ás cidades de Vál'ica orande c
o EU, FIlANCELlNO PEltEIr.A: I BaJa das .se~-ões, 7 ds abril de 19(j5. Cuiabá, no E:st«do de Mnto Grosso.
S;'. Preslrlrnle, encamlnho u' 'L.'e,-,a - 1'cóll1o 1'11 C'" Art.. 29 Rcvogam-se na dtspostçôes

, ILI nJ, I em con trârío.
rrqucnmenlo de lnform:tcões ao 'Po-
d''l' E;;rcut,vo, Sóbre unídades do en- o sn. Pl:!ê'Hn:NTlo:: o SR, l'UEZl00:ll:tE:
z lno ,f\grJcoJn em fu?clonnmcnlo e Os SI'S, que LprOV;Il11 queiram fle~r Os Srn. que aprovam queiram fIcaI'
manlh'cs pelo MJnlstc,rJo da Agrleul- .cemo estão, fl'aH,\~.J como estàu. IPausIII.
tura, em MJl1l1s germ.~ c outrOl! Es- Aprov.ado, Aprovado.
tarlIT, d;1 Federa~ao. ,

lérma1l1inho á Mesa, outrrE,im, pro- Vota~ã(). elJl di,l'usf:<io únIca do O SR. pm;:;IDENl'E:
jelo ele lei que dá It denonunaonó de projeto nv 1l,5afl-A, de 1965, que
Clemente Medrado li Eooola A&ricoln dd CI' ar,mmin,(tr{io de "Marecllal O projeto aprovado vai à redação
Fed,'ruI de &lllnas, em Mina.!; Oerll:s. ROIldon" ao Aer(JJ,orto da cidade jinal.
~.. dc l'rlr",'lt Grande,- Mato Gros- O COR liU"'IBERTO LUCENA

. o ;-n, I'LOR1CENO PAIX,\O: 'so: trndn Ilareeere~, da Comissão "'. ..' :
'SI', Presidente, emumjnJlO à Me,,a clc COIl'.!ttuiçiiu e Justiça. pcla SI', Pl'el>iclente, peça 11 palavra. pela

reljlll'rlml'lüo de in10rllUlções no Mi- la Cotl,.titllcitullllidadc: ftlvorável. QI'de:n. pllra uma comunicação.
nlJiltirJu das MlnllS e Energia l;Õbrc a com em"Il!la, da Comissão de O SR, PltRSIDEN1'E:
-,cl'nclclnde dos noticias dlvu ll::tdz1s Tra",:norlc, - Comunicações .e
pela jmprensll, d~ flue a produÇfio CO ObroR P"JAirlJ", - Do Sr. Corr,1a Tem 11 pIlJI1VJ'll o' nobre Deputadol
pet.róleo bl'lls lelro vem cAmdo, à ma- da Co~I(/. O SR., Hl1l'rlBER,'l'O I.UCENA:
~~~,ll;'lm:is.nmllcnt«o consumo tle Se\l~ I O l;'ll Jú'\O VEIGA: (Li! a sCfluinle cOIlllwieaçéio) _ Se.

I Sr, PI',·sldenic, 110"0 a palavra para nhor PI'esldellte, Srs. Deputados -
'cnca.n,lnhnr a \·otllçflO. . Falccr.u em João Pessoa, o Sr, úr-

Sr, J'rt.',jllente. apre.seJll{) à MeSA suja Ribclro Coutinho, figura expres-'
Tequ~r1ll1f'lJto de lnform~('õe.• /lO Po- O SU, PRE~lm:NTJo:: sivn da sociedade local, Membro de
der E:r.f'culivo, rellllh'o à Pch'óleo Tem II paJllora o nobre. Deputado. tradiclonRI !mnilla pam.ibllJIn, o ex-
BrllslJeira /::l.A. IPetrolll'lí~). O SR, JOilO \'LlOA: tlnlo perlencia li. dircção reglonnl do

• Partido Social Democrático e, na sua
O, ~n. ]',\VI.O l\L\CARL'W.r: (Para etU!alllíJlhar a 'votaçiio. Sem' vIda pnrtlClllnr. dedicava-se, princl
Sr. PrclJdente, cncllJninho à Ml!Sa revlsáo do orador I - Sr. Pre.~ldcnte, pnlmcnte, à peculLria. sendo o. Fazen

T"queriJn€llto de infornY.lçÓes ao Po- nós, da Amazônia, não poderemos. de da Chlt\'e.~, de sua propriedade, uma
deI' Executivo, lIl.ravés do 1\IIn stério maneira. algl1mn, tllenclar quando se das mais famosa., na Pnralba, sobre
du Fazenda, s()bi'c a arrecadação de trata ele homenat'par o l\1'nrechal Ren- tudo pela dlversl!!caçiio de suas atl-
1lnllôslo lerrllorilll e n sua entrega don, o v~rllo.d~jro desbravador, do Oes- vldades produth'as. .
!lá.; MlInlclplo.~. tQ brasl1~jr!l. Pel'l,onalldade catlvnntc, 'por Isso

Iniciativa feliz do nobrE! e Ilustre mesmo Ú1'5UJO Ribeiro Coutinho 1'eu
o Sit, O::lMAR Ga'\FULlIA: D~pufndo Corrêa dn CostR, dn UDN niu, em wl'no de si e de sua fnmilla
Sr. Pfe~i<lente, encaminho à Mesn dc Mato GroSl'O, cm dRndo o nome grandc numero de 'amigos e admil'a~

:requerlmento de informacões ao Po-- de MarechAl Rondon ao aeroporto que dores. entre os quais tive o prazer' e
df'r E'K~cutivo, através do Ministério servirá A Vál"lea Grande e Cuiabá. a homa ·de me ln~crevcr.
do Tl'abalho e Prev dêncla Social. sô- ,A inle!ntlva. como disse. é das mais .Ficn. pois, aqui, êste regIstro, Se
l>rc fi M:I'l1cln do IAl'E'TO em pelo_lfeilzes, porCllle, no meu Amazonas, nhOI' Pl'csidí'l1le, como última homc
'Ias, R1D Grande do Sul, Quer se O! tr,1a rm Tapuruquara ou Ei- nngem da lnlllcllclapessedista parai-

rllr.rlJ<'. em Crrrllll'l 011 Uuma\tá, em bana à memória do seu ilustre corre-
o Si:, A:'IlTÓ11IO Bm:;f10LIN: Pitrinlins ou Síio Pnulo de Ollvença, Ilgionário desaparccido. Ia omdOr é
Er. f',r;;ltlrnlp, rlJrljl1 ao Poder Exe- nlngU~I~l dp·:ronhece. quel' s~ trate de abraçqdo).

cutivo r-rjmrlmenlo de InlOlm~l;"í~5 uma cnnn.ea ou de 1l:n ~nclno, (1 ,no- O'
tc<ibl'P ':e "',IDo trl1do IC/madas provi- me do, l.1orer",11 C,mdldo MarIano SR, rREiUDENTE:
(l~nrln,' pa'D que se,lqm sr.madas ln- Iton~on, D~ nlAnelrn q~le .eu para- Não constando mais Infllél'iil .em
Jl1rll"n,~ fJf1JjlP'''bé' contra o': ntuais ben\"o o Denulntlo Conl'a da Costa, regime de \Il'l1foJlcill da Ordem do Dia
"!l1m:" "t'"o'," nor en;a feliz Iniciativa, assim tam- da present<l· sessão. comunico Que há

-' , bl'm o nobre Rl'lntor. Dhllmn Mari- sôbrp l\ mp,sa e é deferido. o 5e"lIlnte:
n ':', ]':-.::; ;mmrrr: 11110, dll Comissão de Constituição f' "

,Jllntl"~, ~ a Dp]1ut!ldo W:Jldernar Guj- JlEQVElUMENTO'
r:OIl ,'c'nllcc'11lcJl!o n C,vu lio ;;~. marr.e.~, <ta Comíl'Jlrlo de Transporte!:,

GUln':' "iH,;O <1D 8cnado 'r:d~r:l, (101I1uulcll.\lões e Obrlls P1Íbllr,a~, por- Senhor PI'.::sidenfi!,
('~'I_ 3'1 __ l1RCENTE que ambos deram anclamllnto rápido Na forma do RegJmenlo, requeiro a

l\ proposição. No dia 5 de ma.io vln- VOf<5a Exceléllcla, a. minha. 1nscrJção
1'''1 7 rle uir..]] ue 1Df;5 douro se reglstr:ml. o prlmelro cen- para. falllr pela liderança da Minoria,

:;,,:nH.: Pr~'ldN1Ir, t"nárlo do' nq~rlmenlo do Ilfllnde durante a Ordcm do Dia da sessão
l,""sllrlro, M"rrelml Romlon. e a ho- do dia 7 de mnrço.

TenllO (\ 11011':n de comuuill>ll' a. menagem colnridll'á com essa data.
Vo,s:, E~'tC'!{'llcja qUt. hnvendó rece.' Bl'nsllla, 30 de março de 1DG5. 
lJj 1v dQ }'Kcelenij~'lnlo Senhor Presi-' Meus I)llI"abél1ll, mai, lIma vez, lIO Cesar Prielo. Vice-Li.der cJn M.inoríri.

" .' , ' nobl'A Deplt!nüo Corr'n. dll Conta,
rle",e dQ f1opublk'l Projelo de Lei a dando o nome de Marechal Rendon O sn. CEStiR pnmTO;
rer pstmlnrlo prlaF Ul1Ds CnBDS do ao Anl'~pol'tn da CIdade de Várzea
cnn?l'e,:>o l'"~IDJ:"J do neônio com o Ol'nnc1e, no E"ladu de Moto Grosso. (Como Litier da Mlnor.a) - Sr.
1)"1'.1"'-' fo I\llj~{l Iln n!'l, 49 do Alo (Muito bl'lII,' Prcsiclenle. 81'S. Deputados,' a oposi.
lm:Hl1CIOtlIlL psla Presdênrla dellbe- ção pnl'lnmcnlal' tem; e.speclalmenlc
Hlll twn\,QC~l' F'.'EDO Cfmll1l1!n p~r.t1 O SR, .PRE!:iIDllX'l'E: cm momentos diflcelll como o,pre;cn-
Jlnle, ;iE, :n 11m'" Uf"llrHlfl'l n leHlll'll h, O drver lrrecuM.vel de apreclar O!'
t'l'"pn W~'IJD'jdJO e tlrm.qj, pmvidêJI- Val-so pDS.'i'l.r a \'O\9Ç;'O. AO ~ro- nlü, do govêrno, com sobriedade, J10-
('In' ill'~vld"" no nrí 19 de, Rcmluciío joio de Comlss'lO ue Transportes, Co' rém, com o vigor indlspensilveJ flue
<1n C""""f'I"O 1-1nl'ÍDl1ul nn L di' ]9B'1. municnf'iirs e Obm~ Pübilcll:l ofel'eceu a cnracterize, sobretudo, ao par r!M

:J O Pro!'!(: em nl'li'eo' 111" ~, de e vou subrn<Õ!l'r a \'olos, a seguinte: crlticlS que ofereça a solução IlOlll-
j!lar,: c, 14 I, di, ]1[,0 õóhw <'llhHd[(\,~, patlvel co mos altos Jnterê$$es !/lcaO-
'vetl"ÍlMnirF, f, Jiúl'lü, e 111'0I"'!llc~ c E••lENDA nals. Nós .op().~iclonlStllS, não, razc.
tltÍ r,L"'n, nl'r<',][10']c'~E" 1 ... 't 1" fi' _ • t 0', 1 ' Jl!l". mo' opOsição s6 porque esta no~ a-

11 fl n i'eT;,b ,p,u"ío renllzm'-' r~,; .••1 , '" 11.1 OI Lfll o o , uS gl'6.de. O que seria pueril. mas s:m,
FE'l'; ':1Eil(~~ tl~ [ille. rll!ll LUlm '1i- 1...1'10 da f.~,":·,I,,\tlca a dllr a deno- porque fi l1J1-'ElI. umJseão ou In}:ção
:n"ll[l'~l<> .n fi"1)' rOll\"~'d" J:"'l'il :g mlnllljáo (le ".\tl'OPO:'!<1 Mal'oohlll podel'jn con.slltuh' o melhor melo do
~í' hn;'n'e' ~ ..;'0 c mlnl1l1K ,. • l1'loll(lon" o (,M ,~n'~ n~ ('\tlndl!s de execut'vo cont.lnuar, em determina-

""tr :Iv~i f,--, li (1nr-, , tf1?lJfl ri n r ')1':1 H"_ V.ârzca GJ'Í,.:"'dt, e Cllinl.Hi, .no Estado da..'; rjrC1H]st..hncw..." a prcJudll)':u à
Tj';,":rtJ.· VU"'ll D,elEl1clfl, c., 1',otes- I do l\Zal.o Oro,.:;, • pró;ll":l celeth'idtld~. , ...

f -- .,=== ~-

'11'0, ou porque 11 Me.sa·não se maní
i'r.,Gu M,lJre Ü publ.caçàc do r~I~.rlclo
1tr1,"""W"O, ou porque o~ oríglnH:S df'
,1JU 3U J'l''':'Tl'l1I, a matérín não foi publí
("'~ .:íri .
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ou dlmintú-Io e com isto exercer uma
prEooão antítnflacicnáría. TrOtuIe doís
assessores. Infelizmente, não posso
me lembrar do nome dêles. Não ID')
recordo quem era o Líder do GovênJ.o
na ocasião. Fui convidado, ou desig
nado, pela UDN para uma entrevista
com o lVIíl1istl'O e seus Assessôres na
sala que tinham neste andar. Per
guntamos então: quais são os dados
do' Orcamento . econômico do Pais,
produtô bruto nacional, renda nacio
nal etc.?

Os runcíonâríos disseram: "Infem
mente, nós não os temos. Tudo isso é
numa base conjectural porque o IBGE
comprou um aparêlho, uma certa má
quina oletrôníca na qual despendeu
todo o dinheiro, de sorte que não tem
condições sequer de fazer o debulha
mento, a análise do recenseamento de
1960. Está tudo parado . .Nós estamos
na base de simples conjecturas, de
cálculos, e V. Ex'" sabe que não têm
nenhuma segurança científica.' Infe
lizmente, esta é a verdade. Na OC(\
síão, referi isto num discurso que nx..
Quando o Ministro Roberto Campos
assumiu a sua Pasta; houve uma con
ferência com S . .Ex"', 11a casa do pro
fessor Bilac Pinto. E, então, lhe per
guntamos - o atual Presidente da
Câmara e eu: "Como estão sendo fei
tos êsses cálculos da renda nacional?
Jã roram removidos' aquêles emcara
ços do IBGE- e podemos contar com
,cifras _seguras ou ainda estamos no
olhõmetro?" "Infelizmente, respon
deu o Mimstro, ainda estamos no
olhómetro" . E entrou em miuücías
das razões pelas quais a desorganiz~
ção plantada nequeles dois órgãos inJ
Iledia, o levantamento,com segurança,
das contas naeionais, Agora não se
pode jogar esta culpa para.' o atual
Govêrno, :mIe não' tem culpa do des
mantêlp que os Governos' anteriores
~'llprimi.ram a êste serviço, que é vl
cal em qualquer pais gove:mado l'acio
nalmente.

O SR. Cn:SAR PRIETO - A~rar'"
.Ç0 o aparte d:J nobre D3:putado~ IDa~
ele, em verdade, náo aCOU1eu o OJJ.I_
t1.yo que era o conduzido pela expOSl
çs.o que fazia. O que eu desejava pôr
em evidência, Srs. Deputados, é que
senhum economista, por maJ.S adivi
nho que seja, 'poderá P1'Omover mn.
lllan~jamento para governar a eco
nOl\lla de um pais sem conhecer em
t?da sua plemtude, em tôda sua a:tua
!Idade, as. contas nacionais.

Se o planejamento que aI está Q
que o próprio Sr. Presidente da Re
pública l'econhece ter sido no olhO
1netro,_na base do subjetivq, foi pro
duzido por esquemas que não resul
tam da conjuntura nacional, nem da
participação dil'eta dos homens que
trabalham e 'produzem neste Pais, e,1
dentemente é de concluir que, n=
hora em q,ue se levantam, por exem
plo, em São Paulo, no Rio e em ou
tros pontos do território nacional os
empresários com seus' balanços, com.
a sua situação conhecida, com a re!l.
lidade, portanto, indiscutivel à 'Vist~
de qualquer homem, não podem Oil
praticantes do engôdo e da mentira,
em nome do Governo l'evolucionário
iIl;v~lidar a afirmativa dêsses empl'e~
5arlOS.

r Quinta-feira. 8
f~ ~~
('
i Iàvelmente, em uma f,arIJa merece- quo não foram pagas pelo Tesouro Na- estão boas, que a situação está magní
,dor:> d:as maís rigorosas críticas, a ctonat. Pois não se encontra na Me.."l- noe, que o Tesouro ':Nacional está re-
eomeçar pelos representantes do sagcm uma única palavra sõbre o en- ouperado.
Partido Trí:,balhista:,Bra.~lieIro e com csmínnamento desta ou daquela pro- Mas, Infelizmente, se a revolução é
Ó endosso - o que é elogiável - a1- vidência. para o pagamento ~" fim. de verdade, então vamos fazel' com que
gumas vezes vsmentes - de depu- que, os Municipioz, diante de alguma a verdade exista, primeiro, para tden
tados e senadores que apoiam aO peropectíva, pudessem melhor ergam- tificar a mentira, o engôdo daqueles
atuál govêrno federal. zar a sua síruacão doméstica na pro- q1.18 falam em nome da .revolução,

A mensagem de 1965 do Senhor Pre- pria municipalidade. Queria_ amda pôr em evidência QU-
stdente poderia ser desdobrada em Mas não ficou ai a omísão da men- tra omissão, aliás impottante, na
duas partes: aquela em que foi omís- sagem governamental: também nada mensagem presidencial: nada. há
130, Inteíramente omisso, quanto aos diz o Govêrno sôbre as cotas constí- quanto- às emissões monetárias, quan
problemas principais relativos à eco- tucíonaís relativas â Amazõnía, que to às destínacões dadas a essas emís
nomía e às rmanças do Pais, e a ou- representa dois 'têrços do território na- sões. Não há-,lm esclarecimento, não
tra, ' aL'YJ., que o próprio Presídente "da oíonaí. Nenhuma satísíacâo aos que há uma palavra.' Há, somente, uma
RepüblJca, com a, responsabilidade 'do lá se situam, E quanto à cota rela- Iigeíra indicação do total das parce
seu cargo, necessàríamente com D, Uva ao Nordeste, que não foi pago, las emitidas, e nada mais, quando sa
honradez que não lhe .pode ser negada, Presidente da Repüblica, apesar de bemos .que nas emissões precisamos
reconhece os .erros existentes na '00- nornestãno, não faz em sua _Memag;em distinguir as realmente rnnacíonártas
litica econômico-financeira nos têrmos nenhuma alusão à posslbilidade .de.es~e das outras, que possam ser reproduti-
(nu cue adrante iremos abordar, 1lagamimto ser efetuado para dímínuír vas e não tenham a mesma c:estina-

:r.nlcmlmente, vamos pôr em evídên- úm pouco que seja a miséria dos nos- ção das müaoionárías.
cía o que a Mensagem prasídencíal sos Irmãos do .Nordeste, que sofrem Gostaria avora de pôr em d sstaque,
deíxou de dízer sôbre a situação do na própria pele.va ingrata ~ cruel, a Sr~ Pres.idente e Srs, Depu-ados, o
Tesouro Nacional. Não foi apresen- desumana polrtíca econõmíco-Ilnan- que a 'mensagem presidencial contes
tádo nenhum dado que esclarecesse a ceíra do atual Govérno. , jsou, No 'particnlar, não poss» deixar
execução orçamentária, as suas fon- Desejaria fica~' por ai, Se_nhor Presl- .de prestar minhas homenagens :1:0
tes de receita. os seus compromissos dente. Mas am.da há, ~ao .entr,:gue Presidente Castello Branco. Enquan
financeiros, na parte da despesa, aque- pelo Tesouro Nacron~l, ~ 1J:?PO;sto un~- to seus Ministros dizem que dispõem
las minúcias que não poderiam deixar co sõbre combustíveís Iíquidos, destí- de todos os' elementos necessános ao
de ser oferecidas para compreensão da nado a construções ~o.doviária.s nos Es- exame, à aprccíação e à conclusã-, sô
Lei de lvIeio,s. que, em verdade, cons- tados e nos ,NlnmmplOs, sõtn ~ o qU~1 bre a sltuaçâo econômica e nnanceíra
tttm um programa de governo. Nada aMensagem Igualmente se omlte.Mdaa,ss do Pais, o Sr, Preside.."lte da Repü
foi dito a respeito da SItuação do ativo adiante, temos, as parcelas ,destma ,,' blica, na sua Mensagem ao Congresso
e do passivo a cargo do Tesouro Na- também por força de Ieí, a irontel~a Nacional, afirma _ vou :l~r o texto
cíonal nem o que deveria 'ser acres-' sudoeste, ao desenvolvímento econo- inteiro da página 70 da Mensagem'
oido aos elementos do ano passado, mLCO de toda aquela faIxa de segu- " .
l1.?r.:alquér elemento quanto-ao pas- ranc~ na parte Ilrinclpal do território "Comportamento da Economia
tive pãtri~. Essa verba não chegou .ao seu Brasileira em 1964:

E se todos sabemos que o principal destino.' E não é sequer menCIOnada '
responsávei pelas finanças do País e, na Mensagem presidencial. _ A análise dos resultados da eco-
em consequências, pelas emissões e pe- Temos alUda a acrescentaI' que nao l10111la nacional 1'10 ano findo .fl-
la inflação que ai estã, é o próprio' Te- t I õbre a pOl1tlCa cou s-obremodo preiudicada pela

foi di à uma pa avra g , Gl'tuaca-o a qu··e· f 01' l'e-vado o siste-some Nacional a omissi'ío das condi- de agiotagem do mercado margll;al ,
ções em que êle se encontrava em 1964 existente neste Pais, sôbre as "OCle- -ma ésta,tistico brasileiro. De um
:parece sigmficar a intenção do Govêr- da~ de investimentos, algumas ~as lado não 'existem dados regulares
no de omitir aquilo que não poderia quais 110S dois iútim08 anos, pela aglO- que permitam acompanhar a oon-
~er submetido à apreciaçáo do Poder tagem _lmensa praticada, chegar'lm _a juntura de emprego".
Legislativo. ter seus negoClos acreSCIdos ns, r~zao Isto li: o Governo neste instante

Em seguida, quero pór em destaque de tres mil por cento. O Governo não sabe absolutamente. nada s_ôbre !lo
que não houve nenhuma palavra de nem se refel'iu na sua Mensagem ao . t d E! o
esclarec!.mento ,quanto ao comporta- congresso Nacional; aos seus maJOre!', conJun um e empr g •
Inento das reformas tributárias realí- protegidos, que são os agiotas, em con- "De outro lado, a falta de, da-,
zadas em 19ij~. E' dever do Govêrno sequéncia. do pressionamento dos ere- dos tem i.mpossibl1itado á prepa.-
apresentar em números, em fatos, ,o ditos nOB bancas, porq,ue tôdª a yez racão das contas nacionais, acar-
que ocorreu üom os impostos, instru- que o Govêrno pressiona os bancos, go' da' Fundação Getúlio. Vargas,
mentos de san~:ria, não SÓ. da econo- onde só tem 16 por cento de encaixe e dificultado o cáloulo ate me~mo
mia, com também do povo bl·asileiro. em relaçáo à, moeda em circuia,ão, li do produto bruto e ,da renda in-
Ora, em 1964, pelas reformas tributá- como se o Governo estIvesse lanç~ie:t0 terna".
rias Impostas aqui nesta. casa, como . lt c'larl·'tas industnaISagncu ores, pe, u· , 'O Sr. A','011,-ar ,Baleeiro - Permita-salTadoras c:a :ecelta brasileira, che- comerciantes, representantes da eco- '. t d
~amos, pur fv:<;a dc,,",tt contingência, nomia nacional à mercô dos agIótas, ine. Infelizmente tive que a en er
~, aprov~l' >l,s ~[tX<l3 ,le mlpostos' mais - . -I cia de J'uros de -pessoa, que me Ilrocurou 6 náo pude

que vao a uma eXlge i ' ouvl'r o I'nício do discurso-, que Vosaaaltas dO 11ll1ndü Bü]t de impósto de 70 a 200 por cento ao !lono. d ôb
renda, l'dga-se jJr.r·cf'nf.cl'llJ1lente bem Entâo é por issocque, na mensagem Exeelência está fazen o s re aSStID
IDillS DO B. «Sh -le ,jHe '10S Estados presidencial, onde ainda nâo se .~á to :imensamente releVante.
U[I'r,s, ernool'a G 13-"'i. ~? llojé seja como pronta a contabilidade da Umao, O 8R. OÉSAR F;RIETO _ Lastimo
':q lente aos ESUld."" 'J[·jdos da pl'Í- nem como levantado o· J;eSpectlvo ba- profundamente.
me,.., guerra mWldlaL Quanlo aos ianço de 1964, o próprio P~esiden,e da
impostos indü'etos que, d" modo geral, República, üi~ CfD.e ,o deÍlclt or~ar::tell- O Sr, 'AriomtLr BtLleei1'o - Mas ouVi
recaem sobl'e os menos aquinhoados tário é de 600 bilhões de cruzeIros. a parte em que V. Ex~. leU as pala
econõmicamente, também não há em l\<1as as importâncias levadas a restos vras com que o Sr. Prel.udentE; da Re
todo o mundo exemplo que supere em a pagar, não liquidadas dentro " do pública, na mensagem inaugu,ral de
l'igor, em exigência, as ta:ms que aqui Exercicio, especialmente no que ~oca 1965 reCOnhece que·a E\parelhagem
estão sendo admitidas. Pois bem, é a percentualiêlades constitucIonaIs dm- estatística 9-0 :Brasíl ~tii. tão pre~ária
o próprio _Governo quem. depois de tribuidas à, Amazônia, ao Nordeste, ao que lhe nao e posslvel levantar aS
eiCigir o que já não poderia mais exi- Sudoeste, ao impãsto único sôbre com- contas nacionais, ou, por outras pa
gir do povo ~ brasileiro, se omite na bustiveis líquidos, somam _outros ,6~O l~vras, fazer o orçamento, retr~spec
sua mensagem presídeneial, l)ãO mos- bilhôes de cruzeiros; Entao o deÍ!Clt tlvo, o orçamento econômICO, a 11m de
h'ando. pelo menos, em poucas pala- orçamentário do ano pasao não, fOI de qne por uma explora9áo p02sa fazer
vrlloS. as razões da violenta majoração, 600 bilbões de cruzeiros mas, sm:~ em o orç~J.ll~nto prospectlvo., ,!3em. 9ual
dos Impostos em 1964. vBrdade na forma do ptóprio CodJgo quer dUVIda, nenhmna naçao CIV!lIZ!l-

Outra omissão da Mensagem é aqne- de COlltabllidade ·püblica, de 1 :rilhão da e moderna faz apenas um orça
la referente às despesas que decor- e 200 bilhões d ecruzeir05, isto é, para mento público, fiscal; faz também o
Tcm de obras, de serviços es.qencims in- melhor definir, um deficit igual a tres orçamento econômico, o orçamento Mas eu queria pôr em evidêpci(J"
cluidos no Plano de Economia. .As vê:oes o -deficit -orcamentál'io de 1963.- nacional. :Mas, POI' que iI culpa do, desde logo, que, quando se .fala em
mais diferentes regiões. do País pa- Assim nobres Deputados, é muito fãcil atual Govêl'no ou de seus Ministros? -não COl1l'1ecer um pais suas conta.s
garam impostos e deixaram de rece- fazer 'uma regularização - de caixa. Não tenho aqui procuração do Se- ha.cionms é porque êsse País 'não
ber, em 'tl'Oca, alguma compensaçáo PreJiq,uem-se os calotes à larga, à llhor Roberto campos e dp Ministro está sabendo a sua produção, o pro
em obras e serviços _püblicos, E: lle- custa dos amazonenses, à custa - dos Bulhões. De um e de outro divirjo duto rnterno bruto, os preços de mel'
llhuma satisfação a este, respeito é nordestinos, à custa dos que estão nas em muitos pontos, Isto eu lhes ex- cado, importações e exportações, in~
dada ao. povo, como se ele não pre- fi'onteiras do sudoeste, nas linhas de pus, como ao Presidente da Repúbli- vestímentos e consumo; não está sa
cisasse conhecer, a par das sangrias defesa naeional; ,não se enviem as ca, porém, nest~ parte, V" Ex~ não fJendo ainda das contas de apropl'ia~,
imensas da tributnçiS.Q ns obras e ser- quotas destinadas aos municipios bra- tem razão. Em 1963 - nii.o me lem- ção, de consumo pessoal, de ÜllPOStos
vIços reali~ados à conta do Tesouro sileiros: não se enviem também aos bro em que altura do _ano, - estêve d:)etos, 'de lucros enviados para o ex-
Nacional. Estados e aos Municipios brasileiros a nesta Casa o Mmistro San Tlúago terior e ele poupança no setor priva-

Há maIs, Senl101' Presidente. quota do impõsto único sôbre combus- DantaB, eminente correligionârio de do. Não está sabendo também o Go-
Três mil e setecentos MlUlícipios tiveis líquidos, e poderá alguém, com V. Ex", de sa1dosa e luminosa me- vêrno, pOI'que não conhece as contas

brasileiros dependêm das quotas do tôda a 1iteratura econômica atuali- mõria. S. Exe estava interes6lldo na- nacionais, a conta-eorrente do pró
imPôs to de renela e do de consumo, es- zada, vil'. face -a face a um povo pouco quela operaç§,o dos 700 bilhôes de ti- prio Govêrno, Não está sabendo a
tlmadas em. 150 biU15es de cruzeiros, lBscla.l:ecIclo, dlzer-llle que M contas ltulos do Tesouro para evitar o def/olt conta consolidada do oapital, a for-
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maçáo do capital fixo e a variação tais à larga. Pois bem, em 1964, hou- mas, ora verdadeíros prec:plclos. fato quertmentc meu - não estil ae..am
.rIos estoques. Nilo conhece ainda as ve uma dlmínutção tde mais de 120 de que os nobres Deputados poderão parado apeIUlll no momento. ll:sse
,:ontns de transacões com o exterior. mítnôos de dólares. Isto prova. que ter a imagem ao ver que o cacau, desamparo se estende à safra futUN.
,8, por outro lado, 110 tocante a renda esse govêrno revolucionário que ai em anos anteriores, chegok a. atingir Ai> perpectívas sâo aS mesmas. Devo
.mterna, não sabe o que constitui pa- está, uo Invcs de gozar do bom con- 00 cellts par libra. Agora, como V. dizer que o maior técnico em cacau
<a a Nação a remuneração do traoa- certo UI fora, está a merecer Inteira Exa. anrmou embora não mencío- no Bras'J, Dr. Toste Filho, ao ser
lho, a remuneração mista do trabalno suspeita, Mas não fica ai, e se o go- )làSSe número; caiu a.12 cellta por li- ínícíada esta crí.lle gravíssimo, pre
"' do capital, os lucros das empresas, verno revolucíonarto procurou crtar bra , MI.IS vínha camdo hã alguns parou e entregou ao Ministério da
os juros e aluguéis, e ainda multo condíçoas de radrcaçâo de capital, de- anos, a 22, 17, talvez l!!- 19, quando Fazenda um plano de amparo à. la
menos conhece a renda no setor agrí- viamos ter aqui. mais capitais perma- baixou a 12. ~ expl cacao é que, por v~ura ,caoouelra, amparo êste que se
.«lIa. nccrdos do que saídos. Mas deu-se comproml>.!los Internacíonaís ante:rlo-, na feIto através da tllxa ~ue a, pró-

Entào, perguntaria: Se o o Governo Justalllente o contnirlo. Em 1964 res ao Govérno atual, as nações em- pría lavoura recolhe ao Mlnu:tér o da
:não tem esses elementos, que são mí- mllls, saíram capitais estrangeiros dó penh-ldas na cx~ortação do ~aClllu, FazcIJ.d.a, _sob o titulo de quotil ckJ.
rumos para que se conheça o que é o Brasll do que aqui entraram o que que têm como maior forncc~dOIa d05 eontríbuíção da lavoura, e que e de
.Brasíl, o que êle representa em cada representou um decesso em relaçã mercados mundiais a Republlca de posltãda no Bllnco do Brasil à ordem
uma das regiões gcc-econôrnlcas de ao mesmo dado cst.ntJsiico de 1963 o OI,na, celebrar<lm um acôrdo PllM <la OACEX. ~te plano, depoís de
.nossn Pátria, com que autoridade êste Mas [Iinoa não pára ai O B "1 equilibrio estatíõtlco do suprtmento aprovado pelo Ministro da Fazenda.,
Govémo. com' homens que nunca que 110 gO\8r110 ievoluclon'urio c~~:~~ aos mercados import!!dorcs. O Bl'\\s:l foi cncS\mlnhado .ã : OACEX e até
exerceram funções de sentido ernpre- guiu vender menos dois milhões e comprometeu-se !'- nuo vender cacau hC?je, nao se sabe por. que, a CApEX
.aríal, que não rlcaram sempre senão pOIlCO de sacas de café aos Est d senão a determlllado preço. osn.., nao lhe deu execucao. EStabeõed'<t
recnauos em gabinetes, c, o que e.píor, O~ldos c' ao mundo todo menos 7~n~~ que é o maior interessado, por ser a êle um preço mínimo de 7,500 cru
que 1'5\110, alguns dêles, comp.ometi- niões cl~ sacas, com o decréscimo tra- maior exportad.Ol'a" e q!le atrníu o ze ros para o lavrador. Saiba V. Exa.
,dos COIU grupos espúrios; com que l1U- mcmlo de ~50 milhões de dólares Govêrno brasileira para ISSO, de uma que, neste Instante, a BahJa se en
101';(1<1111', repito, pode vir dizer como nossa ba!anra de pagamento; 'ê;~~·1 maneira Indecorosa - digamos o ad- contra lIJ?eaçada de uma das ma,is
no~ davemos conduzi!' na defesa da, Bras.I se (ilzia dono da POlítica exter- vérblo adecuado - vendeu slgllosa- graves crls~ de que,~ tem noticIa
ncssu cconomln, na recupcracào das, na, porque tínha elímínado tõdas li,'; mente seu estoque, de sorte que, e a produção do prõxhno ano calrâ
,:JOSEils t<llançasl' l' a!'(:Sias que Impediam as nossas rela- qll·mdo o Govérno bras lelro. entrou ver!ieaJmente, porqu~. Os lavradores

Drsr jamos que, em vez de ííteratu- coes com 05 empresários estrangeiros no mero:do, ,os compradores Já e.sta-. não contam com recui..OS para assís
'a, nos sejam upresentados os fatos. Pois bem, Q Brasil, que exportou me~ vam abasteCIdos e abarrotados, Ao til' suas jazendas, ,
l'rflgmn os ratos li. nossa presença, nos 7 ll1iJ111WS de sacas em 1964, foi o lado dlsso, Gana vem _anmsntando O SR. CÉSAR PRIETO ,- Real
ljl:C_ teremos capacidade de apreciá- aut,?r da tese na Conferência Inter- Elstemãticamente 11 sua JjrOduçao. dp. mente, como V. EKa. brm ollServu, a.
Jos convcnientemente para pl'Ol'ar os n~clO:lal do Cntó que propõs uma di- modo qllr 113lvez, ela - Izem os :n- B:thia foi suflclentemente maroada.
embustes e os ell!l/idos. D1ll1U,ç~o de mais por centos nas 110S- tendido." - r..t.eJ~ dentro .em po co. pelo Go\'érno revolucionário. A pro-

Meus caros c 1I0bres colc:;as. mais MS c~p~rlaçõl1s, em sacl'mcio da ceo- num teto de ISO ,o do per lodo a~te~ duclio de petróleo caiu' a produção
J!llm \'I'Z rendo homenagens ao -Se- nomla elo Brasil.. Para atender a' riol'. Nenhuma culpa tem ê Go~em de' C-'lcau esti sujeita ~ tais cOl1di_
l~J~or Presidentc Caslcllo Branco por quem? Em prllneiro lugar, ao consu- brasileiro por ~o, Nlng~ m e,;ca~ çóe.'o, que 75% da economia. belaoo
'"I' Vl'l'(ladelro",por nno acompanhar o mldor estl'an(:clro: em segundo lugar, de u~a operaçao como e.sa, de ~I será liquidada, Ili\o digo por re~
"']podo (! a mentira quando, ÚS pá:;i- a05 produtores de sh~ilares na Afrl- Insldlll como eSSll. No ':ai~ do ~ár'à sal>llida~, que esta é palavra qU_
'l1lo 71 e 72 da Mensagem, ele próprio Cl~ q'le. venderão mais, café do _que que. aliáS, t:m expr~ao ecun, .' 1 pode usar porém não aqui desta -tri
a1ll'mlt, palavrll por P<'\lavrn: "Como nos, '" n~s exportaçors braSIleiras; o ~~~_ buna, mas por iooção ou inc'apacida.
~l:) """O da lnflacão, uma analise cor- !\las náo [lea aI. 11: ate a esta altu- nao sei em térlllOs peree~tu Is Iql de elos órgãos responsáveis.
Tela cxiviriu sz' di\'icUsse o ano de rlt, pelo que observei na Mensagem 'ã to CfqJrlme, mas é algo In.-Ign [ cap- , . ,
19G1 110 ;'el'lorlo anterior e roosterior PIt~IIla.? 81, \'eritlco qUe-08 nordestinos te. comparaào 11 ca.cnn, ?afé, algodao, O, Sr. AIIOmar DaleelTO '":".P~:mlta
no [11'ml Go\'c,'no, A cllré11cia de da- c:st'l? lealmente perdidos, Depende li fUnIo .1' outl'a.s mClcadol1as - a ex- nob~e Deputado, Essa hJ-tólIa do
;Ios lln momento nao ermitc tal l~gi.19 das usinas de açúcar e da In- pllcaçao que me de~m d~ queda do cac~Il, ê um eapitulo da ecolnomta
lJl;~ de nprce:açiio~'. p ~ustl'lll de, t~celagem. Pois bem. abrl- slsal. é que terls. s d? dIVulgada a brasllell'a que ainda não foi escrIto,

U 'a se fi SI' P 'c's'denlc da Repu Iam-se c:'edltos num total do 43 600 notlcllI de que. por meiO de uma re- cmbom existam lnúmera.s monogra.
bJk;' ~r;lllcssa 'el1lil;~l11e do Governu' mJlhócs ele cruzeIros através' da sina plástica, estão faze~do um:! cor !ias sóbl'e o assunto. Hã multas anos,
'lue 1l~0 pod~ aprpelllr o comporta~ SUM~C para a Instalação de usinas da com as meslTUlS qUahddaàes do s - pelo mcno~ desde que, ingressandto

, . fi i .,' de açuCJ).r nas zonas caf I f SI)I que pode ser vendi a a preço na vida publica, exercia o manda CI
111ento m, ar 0l;lan,o por f~lta de ela· sadas fJ d ee ms racas- lnf:nítamente mais baram, Foi, por- dG Deputado EStadual na Bahia ale.
fio.': Im,-" IdentIfica-Ia cntao com quc ,a m e que e-stabelecessem as- 1 • od I' I d' d
>mtod(]n({e vem o SI' ' Mlnist' d F _ sim uma eoncOl'rêncill ainda mal i \.anto, a causa do fen~meno um.aper- g,:lVll-Ee a baixa pr UolV da e OS
, el' -'", .. lO a a Icntn às usinas de a" li s v 0- felCc<lmento tecnológ co. que nM e$- cacauclro.' balanoo, :alIes eram plllJ1
~:n ..n dizer: Ja co?ltvcmos a !ntll1- /101' ceào, do Nord çucar, an, quadas tá nas nQ5,<lIS mitOS sObrest.ar, Impe- tados por sementes, como são alndl!.
I,ao . e o SI', Mll1lstl'O ~o "Planeja- de 180 mil norde t1i'te brasileiro, on- dir, nem era recomendável no, inte- h{lje, ~em cer\.a, seletlvlclede ~as
mE nlo, cio. mesmo modo. Estamos dlatament d 5 Ias depcndem Ime- resse da humanidade que o flwse- sementes na busca de uma alta pro.
cont~'l1d? a InfJacfio"? AI, ou o. Se- e 'flll11ncci;'a ~es::: stêncJa 'econômIca mos. Como esse. os dem(]L~ produtos, dução po~ pé'. Há muitos lInos se di.
111101 Plesidel1te da Rcpllbllca 11110 C Ora cmprêsas, brasiletros não s6 no Govérno atual. zla que não podlamos entrar numa
11ll~IlI'lll de bem. por,_ não Informal' protciidoo c~;a~!Ida. Bahia fOI tão de.s- mas em tÔda a história do paí.s, no- concorrência Internacional, com lir.
c':111'etamen,te, !,U. entao, por conse- naquele E't <l P'lSSado, seu prcço, tad(lmente nCls últimOS setenta anos, vores que produzem apelUls 560 gra
qU"IlCIIl. nllo sao homens de bem 09 c~nstltul ',ado. baixou Mn.to que ~e t~m sofrido as vlclss'tudes do merca- mas por pé. I\rvores que hoje são ve
Srs. Mlnl~tros da Fazcnda e do Pla- ano;: d u noé menor nos ultlmos 20 do internacional e não hà fõrça e-a· lhl.<.5imas, Ainda há aJguns anos no- '
nC,Ialllellto, o" .,~col1'! relo Internacional. paz de neut.r.allzar a ação dêsses mer- ticlllva-se que M \lOna de Belmonte

M~,s gostarla ainda, valendo-me por oxalá' í~e :- pobre do nordesUno: caelos. As nossa.• producões prlmár!as havia caMueiro de SOO anos, um dos
IntCllo da pl'ópril;1 Mensagem presl- dO. RI' . b1tllo tJvesse na Pre.sldênc!a têm concorrentes em tõdas as ooçoes primeiros l.rszJdos do Pará para e.
(]encJaJ, de pôs li vista ,os poucos eJe- la mJl~ .~a ~'T ]nordestlno. que gos- atrasad.u, que, hojr; estão tomando zona sul da. Bahia, Ao lado di
me;,tos oferecidos sóbrc o balanço de U ,o e oi u os ~e cJdanla, m'as Impulso Imell.<;O. sobretudo as da outros af,<:cs, devido à expansüe '
pll~llIl1elltos com O, e"terio!" Por (lles g.aeb:l~~~ /a~ pelo cldadao que quer ArricR. como Imputar a(} GlW'êrno progre.~~ clentlflco aplicado à II ._
se observa que a exportaçso em 1963 plets t I~ v~~ - o slsal está com_ eausas que têm raizes profundas em cultura conseguiram aquela coisa.
foi bem superior á de 64.' Mais ainda, ma' men'd" ~u ado, dada a nenhlJ- dezenas de anos anteriores? marllvâhosa que se obServa por
?~Ie, em 63. enlqusnto, as Importações no p~~~v~ c:r~'?o ~~o~~auf~o G{ltvér- O SR. CÉSAR PRIETO _ Veja exemplo. em Torrealba, em costa RI-

ram, em ma OI' palCela, de maqul- balh' , g l' ar o ra- b b D t d AlIomur Bale ca onde Os eaC(luelr{ls produzem 4
nanas, e matêrias-primas , essenciais, tlno,o co o sacrlficlo ,do pOVo Dordes_ e~m, j~~~~enf~u fa o cemplet.ar est; quhos por pé, em média. E' claro
InCI\ISlV~ de produtos qulmlCOs, em 64 pa~te Enquanto o Brasil, em rela- que não plantam cacaueiros de se.
l?rfj omUlaram os bens de consumo - o. Sr, Aliomar Baleeiro .::.... PermIte -o Áo café é ° pai da Afrlca, em mente nem descobriram qualquer es·
~v 6nt~mente, um .resultado IIdVOI'SO V, Exa, um aparte? ielação ao caom a ArricR é a ma. péde Que produza. 4 qU1los por pé,
no ov mo revoluClOlul.rlO. ~ SR. CÉSAR PRJ:ETO _ COm dmsta do Brasil'. De.sejarlamos que, mas fizeram aquilo que as naçÕeS

Alals adiante: Serviços e Despesas, mUito prazer, pelo menl"~, o Govêrno soubesse fe.zer ,europeJ/ls, no século p,)ssado. reall-
encargos com o exterior. AI. a l'evo- valer a. SUa autoridade em tI'oca "aram com o gado: forem seleclona-,
lução ganhou. Nos pagaml'l1tos de O SI'. Aliomar Baleeiro - Há. al- dl'SSa eonces.são sem limites na ~reoa d~ os e.spéc~ens da mais alta produ-
Servj~,os e Despesas, a revolução ga- glUlS <lDas, três oU quat,ro, estou afll.!l_ do café, em que êles se beneficiam, ('110 e acaõlllam criando uma_estirpe
nhou, porque gastou multo mals 111' tado da Bahia... para tirarmos algum proveito naque- de .eaC>luelro de alta produçao. que
exterior do que o montante de 63. O SR. OÉSAR PRIETO _ Mas le.q produtos primários que li todos ~e r~roduz por estacas. O cacauel-

Mais a seguir temos o Ingresso de V, Exa. é um ba!on- dos melhor-. nós c!:\be resguardar. 10 nao é planta sem-vrrgonha que
ltil' tO' ê'· , ~'<I - • peM de galho, Para que produza por

Cap 18 au nomos, llqu les capl\.als , 1 . J O Sr. Mário l"iva - PermIte V. galho ~ necessário roeesso oJenlitl-
que desejam vir ao Brasil p~ra COI'1'er O Sr. AllOmar Ba eetro - Obr g4!.- Exa., nobre Deputado,' a explic4çio co. dlflclIlmo; emPregando-se flto-
o rj~co nos negócios em que slIo em- dQ a V. Exa. que o ílustre Deputado AlIomar Ba- honnÕl1Jo. aue vem dos Estados Un!.
pregados. . .. _que (;jve a honm de representar 11'1'11'0 deu, relativamente ao cacllu, dos, cu.,ta C>lrJ.s.sinlo e pressupõe apli-

Ora, dlzlalll que, com a ellmlnaçllo nesta. O.lsa durlUlte muito tempo. no seu aspecto internacional, é po- endores t.écnkos que não existem no
daqueles óbices no ca'!'po Internaclo- Mal:, CQIl10 é natural, continuo a Inte· sitlvamente irrespondivcl. Fizemos Brllsl1. 1&10 se vem dlscu\.lndo hã
)Ial, desde que ~omprass~m08 o terrg ressar-me pela minha-terra, e me um acôrdo e fomos traídos peja Re-' mais c'Ir 15 anos. Se eu UVcsSe aqui
'l/c1ho das empresas elêtrlcas d~ Gru· preocupei com os dois problemas a pública de Gana. o ulle ~nfeJizmente não tenho, mos.
~~ ,=pÍn~e:r~~q~e ir~~~el!SJ:~: que V. Exa, se referiu. Mos não O SR. CESAR PRIETO _ Podln.- traria af!Jgo.s publlcOOo.q .na Impren.
(jlll' aceitássemos uma nova lei de re- ~!2. c.?~UXI{,tOqUeent.~a~oosvert!~~eirqosu,eAV~ mos ser traidos também .nO caté. Fa do RiO,~~_~!ln;~o há 15, ,14, 12

" d I d d ' , -~ ~.. ,,~ .. ' " ,MOI! que ..."."""" "",l\SII maU'nOl. Eu
mem;a e uCtos, es e que acalflllB8- respon,Sabíllàade cio Govêrno. Quem O Sr. MarIO PIM - M,as, na reá- prÓJ)rlo conversef C;;lm tecnlcos baia-
mos as correções monetária.<!, para quer ~lIe conllcca o mercado do ca:' l'dnde, no iUlpec!o Interno, há_ uma. nos, com o Dr. O('1'aldo Pereira Pin
todos os efeitos el1!.favor de a1gun.c cau sabe que .se fôr reprCiSentado por l'cspOIl."llbllidilde muito grande' do til, oue foi ,DITf>to. da li!scola de Agro-
li em SllerlfJclo do jIOV(l brasileiro, en- 11m ct!ftl\Trumll, <l curva respectiva Cl>tual Govêrno, O cacau da BahIa nom1a. de Bll.hÍl~ sObre esta maU.

11\0 o B1'1l6i1 ~~ !recelwr ~pi.. ~tarQ. 01'& ....RÇÕe. l'~,i~~.!>l'o, il1(ll~e, df M- O ~4or'~~ ..
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o SR,' PRESIDENTE:

RiEQUERliYJ:E~l~O

EiQno_ Sr. PreSidente da
dos D8'Pu1hldo.s.

Nos tênnos co AI't. 12 do R. I e
na qualidade de Licle'l' do Blocl> UD-r:r
PL roo'o a V. Exa. que me concea,u
a palavra pelo prazo máximo na se~
são de amanhã, 1 de abril;

palácio do Congre~so, 6.4.&5,

VOlt

R'0pÚt>i!4Jlt, Até as burros "bl>oom" En.tretanto, o trabalhado» que é o
esta Ne.Ç!ío para fTente. :iJl,~es pe- que mais suporta u crueldade da alta
quenos produtores de oscau s"'~ leva.- do custo de vida e da própría m
dos ao entregar a sua produçao por flação, não tem sequer o d.reíto de
preços avl!tant-es aos pod;,ro,sos ex~ manter. os mesmos níveís re·"is da
portadores de cacau aJgu..'1S dêl,eB ate saár.lo,
cl>rltrabandIstas do produto, lia po.u- Vê-se, portanto, que a política do
co tempo. nesta Casa, nu.n;.a. C01~IS- GOvêrnl> reVOlucionáôo é de eongelar
são Parlamentar de Inquento este salários em setores públicos e par
assunto foi Incluslve, muito bem 'ven- tículares: não é a mesma que ado
tiiado: enquanto uns recebem f~V~- tou em beneficio do erário e para
res oficiais, outros con!·ll::':0.m a vrvsr maiOr proveito dos propríetár.o., de
na mais extremada misens no maís ÚlIh6v{lis de ~OCRçf\o e venda, nem
absurdo abandono. De modo que, nao P.ill>a os poderosos, seus protegidos,
obstante Os- erTOS no passado. I>~l os Mas ao concluir m'8U díscnrso, em
esquecimentos do passado aqui Inva: nome dü oposíção parlamentar nesta
ca dos pelo nobr Deputado A1JOm::l Casa não posso deixar de rearírmar
Balepiro' não é sem tempo uma açao que não iremos tolerar um o engôdo
do Govhno federal em beneficio, em nem a mentlra na apreciação, na &0_
auxilio d" milhares de pequenos pro- .ução e no encaminhamento dos pro
dutores de c.a;::au qu eXIstem ,G ~;;e blemas econômicos" ünancetros. Da.
são o sustentáculo da econon:.il -:;;;; IqUI por diante, não admitiremos mais
caueíra dI>. nosso EStado. POI ~;:tv literatura econômica, Desejamos os
lado já. que V. Ex' lalo8. em i:t~doe Ia tos, desejamos as" estatísticas de
aborda o problema do J?-ü.'so ". , sejamos os elementos que possam
e o fa~ c0I!!. muitc autl>~ldad~-v~;~~ provar a realidade e,'por conszqiiên
que nmi\uem melhor {l~ b'~ e o e:o cia a verdade.
ExcelênCla conhece os 1)10 ;mas v - - Assim ao competar rr-Inha., pa:;a
nômico-financeiros dêste p_alS -:- que- nas quero aindc ~ni.:ma demonstra
ra dizer ao colega que, n;o ~mente çâo de OOnfiaçná em nosso BraSIl
no setor do càcaJ como, .al~ ér; rO que é bem protegido por Deus de
set~l' .da lJ,1'Oduçao e d~_m .u5o~·:·~- sejar que Deus, o faça ir para as
zacac d~ rumo a ~!t!1~_ao ~ t n';' mãos daqueles que venham II ser es
é gravíssíms . V. Ex e ~nclusrVe 'Ill~L~ colhidos pelo povo; porque o povo
ta Casa um do" homens gu . decídmdo há de decidir melhor do
têm colaborado com !1 índústría ~o oue o,s jue deCIdem p2'a lõrç' ou 'e.• ,,_ E "'Ido Quando PreSI- • ,.. a ,
,-umo "<J meu , 6~',: ' ,il1an Vos las arm'~s contra a econOIl1Ja nac 0
dente, ,~a. C~mlSsao,d: F l'toças, vi; nGJ ~ Os "'!to., interês;es do pais.
.'la Exc~lcnCla J~ma's 0

8 fu U.ae (MUlto bem' 1l1uito bem' palmas)
em nOSSI> aUXIlIO. p",1'a ajudaI-nos a , , '
encOntrar as melhl>res soluções em Durante o discurso do SenhOr
defesa duma indústl'la tradlc!{lIl<aj do Cesar Prielo 'o Senhor Bati3ta
Pais e da Bahia. e que aos __poucos Ramos 2? Vice-presidente ae'xa
vem-se exul1l'indo pe'as dlflCltldad,es IJ. cadeira da p,esulência qu·" fi
que tem enc?ntradl>., TI: ~lln~a m!1;s, ocupqcla pel~ Senlwl Bi:rc Pin-
no selor do 8ls11l a sltu3<;ao e de pa- to, Prcsideníe, '
ru;::o no Estado da Bahw. como nas -'
de lll-3.Í.S E,tados nordNtlnos produ
tores poderia ir nuns longe, nobre
Deputado, não fôsse a advertência ,do
SI'. Presidente que l'eceoo cOm o maJOr
acat-amento, encenando e al.,"radecen
do a V, EX' ~ esta ('portunidad~.

O SR. PRESIDENTE (Ri/ac Pln./o)
_ COlUunico (lO nobre orador que o
seu tempo est.á termin,gdo,

~ui"+" 4'",:,.;~ _ ~~~(j DO COW;:,rlES~O NACIONAL {Secâo n
~~:=~: ....~. '.==,.,..,=""",=~=~===",=== ....~ =='..

:flampanhil. de l!lM, tratou OO'lSC. as
'sunto. pedmdo Q apolo do GOVlerno
'Federal, p orq l!e a Bahia não tem ele
m~nitos na!'," sõsínha enfrentE·r essa
QJaradd, e Os lll.vrllidores »Rlanos con
correm para o oovêrno Federal de
manena substancialr a fim de rece
berem benetíelcs da, aesístênc a tec
notógica , Para isso, o órgão, que. se
não me engano, chama-se BEPLAC,
d€stmado à_ organização e substitui
!?ão de velhos cacaueiros por outros
~i?m como sede I1héuli. E' velho tema
(Iue se discute e que depende do oc
Vên10 Federal e do,;; governos ante
l']ores. 18to não é assunto de stiort
ilotice, que se possa resolver em um
ano e tantos mes'es de govêrno revo
~Ucionál'lo. E' assunto que se vem
discutindo há, muito tempo e não te
V6 nunca !J apoio decisivo do Minis
térío da Agricultura, O Que aeonte
sa é que há mais de ano, antes mes
mo da Revolucão de abril a média
haiana de 500' gramas por pé caiu
JIliU'JU 300 gl'am~s por pé. 'Estamos,
l\lSsim, debaixo de' dupla :Illfluência
mJaléfica: de um lado as lnsídiaj, do
oornércao internacional. como o caso
de Gana que há pouco fOl confirma
do pelo parbicular amigo, Deputado
),'Il:áno Piva, e ele outro lado a pró
PIÚl queda de produção dos cacaueí
1'0" VaiUl1OS. Tem aí V. Exa. uma
explicação que dou COm a maior boa
fé porque ninguéni :n1I'tis do que eu
desej.aria alVa produçã{)' e a S<ll'te
da tena de nasceni,'>~. Entretm',lo,
:Pela tri"te situação a que V, Exa.
se r(~---~, que é 'Verdadeira, culp:t não
ooM,_J Govéroo do Presidente Cas
tello Br8nco, .

.0 SR. PR.!!JSIDENTE (Ei/ac Pinto)
- Desejo comunicar ao ol'o1dor ,que.
dispõe clc 5 minutos para conclUlr
.sua oração.

O SR. CÉSAR PRIETO - Refe
l'h..nle não à produção quantitativa,
mas. pelo menos, à colocação da p1'l>
dução Ri existente porque. se a Bahia
fôsse prOdU?lr, como pode1'Í-1 , muit{)
mais, ai a deograça não teri::J limi.
t~s.

Tem o _aparte o 110bre Deputado
Ol-en1ens S3mpa10.

O Sr. Cliémens Sampaio - Quero
ser rápIdo· pOl'que o tempo de V.
Ex~ está-Ee findando. Reconheço.
nobre Deputado Cesar PrIeto, prOce
<1ênc11 00 apa,rte que foi dado em
&e,u discurw pelD nl>bre Deput.ado
AJiomar Ba1eell'o, Vale acrescentar
ainda um ponto que considero de
fundamental importância. ~ste pro-
blema dI> cacau da Bahia se reve"t-e
de Complexidade muito grande e 8e
fClY- ; p.tent.ar para o aspecto social
da \ ,.stão ficará esta Casa estarre·
cl<!a:-ísto pOTqu8 ninguém é moai.s mI-
8erável nesta Pais cjue o pequeno
produtor, que o pcqUellO lavrador de
O1oau, :Não tem lHe il. minima as~ls-

têncía do Governo nem dos ól'g'ãos
subsidiários que são cr'«dos s~l1lpre
pelo Govêrnl> e enfrenta as maiore~

dificuldades par.a tl'ansportar sua
pl'oduc:ío, oue ainda é retirada it mo-
da do tempo em que pedl"l> Alv8res
OJ-bl'al de~cobrhl I> Bmsll, Nál> há
fôrça de exnre8são nem exagêro. no
que estou afirmando, porque conheço
muito b~m R região de oocau do meu
Estado, pal't'cujarmen~e o extremo-
suJonde, ,81'. Deputado, por i~rlvel
que pRrEc~. o (la'CRU é trano,portado
no iombo rlo burro fitJ'avés de estra-
das mL'cráveis - nãl> s1\o estradas
- 03ulinhos d~ pedestres.

O SE?, <:'1';S ~.R PRIETO - V, Ex~

não fal~ mal dos bU170. pO"{jue o
Sr. Pre:dr1°'lt~ da R~])úbllca allldill a
um.n p"r~lb-1 de burros quP e,tão pu
xando fi eeooom!" e ~S' f.inal~cns no
Pais, , ,

o Sr. Cl"-me'ns g"rln'pafo'l_' Podeni
'ter, inc1u:iv~, n,'gun:b. rÜtcão f' flUe
e"toQU c1ep1'lr ondo 'aqúi 'com.'" afimla_
th't~ de S. E",~ o ~r" J;>~'\i;>~d,elltil de.



Se somássenlOSl no- caso do Sr. Ju':-'"
Coula,-t os' VOtDS dados ao SI', M1
oon Cümpos e ao SI' Fernando Fl'l
ran, (não Ule len1bro ·se houve U2n
quarto cand,dato) véiríamos ql,e êle,
excediam de muito a maioria a03:
luta~ l,sto B. os 'votos contra 'ú 81
João Goulart foram quase~ 2 13 d:
pronnnciamento das urnaS.

Isto se aplica ao ca"o do Sr. Jcuc
Goulart, comO a qualquer dos c,re;;'
dentes, governadores e prefióltos que
têm si-do eleitos oom o sacrifle:o
dêssse pr:incíplo, Achei necesário aO
vertir a cOl1Sciênc1a dos Deputado3
sôbre êsse asS1ll1to. Há .L~ unos êle ,
discut!do neste Congresso e alguns
momentos convulsivos d" vIda ora,;
leira foram vividos pela viohção Ciê"
se princípio. Nfuo .sei se estiveIno.s
perto da guerra civH em 1950. Em

paz que os alagoanos desejam e de C,fj,rnara ,~,l~'%ta o registro de uma vêrno, Uma dessa. falh;-,.,] tremendas ,dC\S 00 Presid€i!ltes' da Regt1blicil. $
que preetsam I Não a paz que o 8~. g:fàx\de tlúa. com expressão cívica <J da nossa mal feita cópia foi e, possí- C-ovornador-es de .Estado têm jo;;a.dó
Qovernador e seus arautos apreg-oam 'histÓricH na viela brasileira: meu Par- bilidade, na Carta de U',~, de míno, com essa carta: Fomentar a divIS[íO,
pelos principais jOI"11ai~ do Fais, aura, tido, a União Democrática, -Naeíonal rias elegerem os chefes de Govêrno para que possam ser eleitos por 30 
vés de custosas entrevístas, datadas cot iemora hoje o 20" aniversário de Além disso é uma completa negaçào 35 - 34%. A ezceção do Sr. EUrico
de 21 - 22 - 23 e 24 de março e sus, fundação. da democracia, que é um Govêrno de Dutre, nenhum Presidente da ReDú
de 10 e 6 de aoril, Diante d0K lu- Nâo se poderá escrever a 'História mais da metade garantindo todos 08 blic.a, de 1950 para cá, ill(a~ou
tuosos fatos que denunciei à Oâmara do Brasil, pelo menos a destes últí- direitos inerentes ás mínorías, os di- maioria absoluta. Já é uma 'écnica
dos Deputados, todos êles já do co- Jl1GS 25 anos,. sem que ~ e.a se contun- ,reitos humanos, os direitos polítícos; do .JôgO o provocar a divisão, esperar
nhecjmento da nação, não convencem da ~om a hístoría da Umao D~mo-I um Govêrno alternativo, .hoje' da mí- que se dvidam bem os adversáríos, a
as entrevistas do ·Sr. CoveTni1dor e cr~tlca NaClonal, Por co,n1lldo"nma noría amanhã de maioria podendo nrn de que com uma pequena díre
co SI', Vice-Governador 110 R;o de tanzbem, é a d2ota. em que se comemo- aquela controlar esta através do deha- tença, que nos Estados pode ser de
Ja..c,elro pelo "O çaobo", pelo "O J!Jl'- ra, ou se deveria comemorar neste Ite do sistema dialético .de Govêrno. 20.000, 30.000 votos, ,se elejam. No
'nal", pelo "D,ário Oarioca". dizendo Pais, a Revoiuçao de " de abril de, • plano federal o número é 'clativa
que. -agora há calma no Estado", 1831 pela qual as FõrÇé\3 Armadas e '. oostJ!IDa-se dizer neste pal5. gue. é mente maior, como se deu no CRSO
que "acnb8.w.m'se as oligarqutes que o povo brasileiro no hoje Estado da impossível estabelecer o prmciprn na da eleição do Sr.' João Goulart ou
tanto derrame de sangue provocaram Guanabara conduziram a um navio maioria absoluta porque temos a, de tantos outros que tenham e..xercícío
ETIl Alago9s" que "Algos. nos últimos inglês o prlmeiro,.Impr,radoT. Quand0 1>I~a!ldade de partídcs. A anrmação o Poder. Já é tempo de POTffiOS um
quatro anos, v.ve tranqurlamence, em os homens que tundaram meu Partl- é inepta, A palavra pode ser usada pont., final neste, abuso. Um dos mé
absoluto re",p2lto à pesca humano." , do esoo.heram precisamente o dia 7 ~em qua'quer meündre aos que pro- ritos da Revolução foi o de ter eon
que f01 "eYlcerrnda a História do de abril de 1945 para a ata' de sua l~~s~m e0s:" 1;ese porque el9. é de mo seguido pela Emenda n? 9, .iá nxar
C:;ng2Ço", que ,<A/age·as astà em .nstalação solene, quiseram vincular díár.o, rotineiro, nos debates ~oren- o princípio da maioria absoíuta no
l'nz"! essa remímscéncía histórica elo maia ses - rnapro fnadequado ao r.m, E plano das eleições foo€Tals. Temo3

Colm a. ex'ste PR"Q o ,SI', V.C2-GO-! ~xpres,slYo conteúdo para todo, .quan- o ~ prlme~ro po:·q~.w o ~ exef!1l?i? de uma fórmula, mas para mim não foi
vemadcr que. no Hotel OK" no ElO: 'os, sejam realmente democratas neste V~~l~s naçoes. prova a P0;SSI!,J11Id.3.q;: a melhor, Eu prererírta que se o
do Janeiro pode conto," a' .uas h16- , PUlE. ~ prática materíal de um PaIS Ler ínú- candidato ou nenhum dêles alcanças;

u c. ~L S, I. D f' . Im t d meros nartidos e fO·"r funciona "e maíona bsol t~ n uf' •tór.as à sombra e com água, tresca , A. U N~ nasce o WIa en e a 7 e "n"'" '. ,~~U .' r o J a " ~ a o.. ura o S TUglO 01-
Paz existe para o Sr. C-oveI'nadol' abrfl, mas suas raizes se prolongam pn CI~IO . ca ma,lOna absoluta. ~ reto, ' tõsse entregue ao Oongresso a

que, deitado em bca.rêle como se ob,_ no :emp? de sane que, a sua VITda- ex~mp,o bíp.co mós o ltem.os e~ dOl~ eleição do Presldeute, fazendo D, cU
serva nesta rotoararía publíearla paro deua ollgem pode .seI colcc:tda no palS~s eu: que a mlut!pllcldaQc do> minaçãü suce.ssrva dos menos 'Vutados
"O Globo" de '6 do cOTl'ente môs. ma 10 de novun;bro 'de 1937. Quan- P~rt:dos e l1"aior do que,: do El'asU. e admitindo·se, sm certos casos, mE
pode, no Pa:ácio Floriano ~ peIXOto, do mlllt{)s brasl.elros - e foc'oam mu,- Sao êles a .FIança e a It~ha. A Fnln- diante "quorum" elevado a apri:se!l.
gozal' a sesta e "larpeaT aos quaiJro tos gr,aças a Deus, qUe l'O Am~ZOn'I:, ça tell\ de.14 a ~6 Pal'tJ?OS, Pl'Ofup- ~ação de lffi1 novo candidato a pDssi'
'Ventes empl'eendimentos que nunca ao l:e10 Grande do Sul, nã~ se resig- ~:J.l~SIl,e. dl!~rencm.dos ja POl', cerLas biUdade de um "tertlus", enftm. De
realizou e mex:.stentes em Aiaoeoas _ llaram com o ato de prepoienc a, L H1 ,"Llzoes h1stoll~as_que deItam fu-'1da- qualquer modo, menos mal dó que
<como uma fábric'l de leite eJYl~ pó _ a~ lraiç~'w á Cart" ~ polltlco dÔ3ie P2.l3 mento n0,.s s8cuios, J.á pal.a, p~'ópl'ia eStava já se acha o problema no pla
e obras púbJicéls que somente pêcle e às me:hores tradIções nac:ona.s _ contul'b,(".çao, pela. proprla mqllletude no federal.
"€'3,liz'ar empregando as Subst,'nc'u~s cie.ntes elO gOlpe de Estado, manifes- ~o, esPIl'lW france': Quando apóS a E nÜ3 Estados? Recente m2nsegem
v7:l'bas orç',anHmt6.xja~, cunseguid-as p2!U V.lran1 .seu propósito de COl1:iJGtê-.Q ultJ1l1a.-guerr~! .re&tabeJeceu-se o re- do sr.. C0.-stello B1'anco prepõe a
bancada âlagoana. O Congresso Na- pOI' todos os meles ao seu ::Jc:mce, glme democlatlCo na França, cum- aplicação do mesmo princípio federal
c'mwl e'butlOs recursos do u,;m§'~:lo na reaiidade estava iniciado um mo. p~la eleger-se ,o !,,:esld~nte da Repú·, aos Estados, Mas Já se levanta ~a rw
Fzderal por mtermédio do DNOCS VImento convergente das dlVe1'2aS b:lca, A QOl"stItulçao nao era expl'es_ ção passlva dos pequeninos e; 'çqui·
da CVSF do SE!2P e da SUi,TSI'1'E C01'TemeS polític~s q::ie l1':,a CLúmmar sa ac,§rca do modo nem fi respeito nhos inh31'âsses. Já há os que' "':2TI1:
__ co o~'a eletrif:cacã,Q d9.5 c~dad~s na funda.ção do 110530 Pa.r1dfo. A do mínimo a ser exigido para o su-.. elNão pede ser agoro:. TEm de 3(;1'
e vl.las do interiOr .de AlaO'oos o União Domccl'átlca Nac,OluI COnstl- fl'áglo <lo 'cidadão que, ~{Ieveria de_ em 1970", Qual a base iógic,3, pam·
õ'bastec:mento dágua para aO Ba:c1l;t ruiu ..se pela soma dos diversas cor- s8.l~lpenllar essa missã{) uâo alt,:!'. 9s dizer-se que um princípio que e OO~1
Le'teir,). do Sertáo Alagomo. e mui- rentes p:Lrtidá1'1us estaauais muitas as parlamentares franceses deram a m. em 19'70 nã.o é bom hoje? Qu:J.l a dl
t2s outnls melhorias, ~ que S. Exa. qums terIam apoiado antes C01110 a terJ)retuçáo únlCa oossível num '::;1S- ficlJJda-de técnica, juridica, polítlC?.,
n3.0 se can~a de apregoar COlTlQ Eell<;jD da Bahia, o governo de Vargas en. tema. democrático: A e~cDlha do matenal que impede a apllcução do
realizações do seu g'GvêTno! quonto constitucional, NUl11 mOl11êll- Ohefe de Estado há de ser felta por princÍlp10 logo na eleiçuo je 1935'!

lVlas, SI', 'pres:dente e sr,s.· Depu- 1.0 em que ° ,PalS não tinha panidoG maior.a~absolUta. E' o que ninguém responde. A I·eail.
bdos, pal'E1. as famUjas do, que foram naclOna~s essas COrl'f;ntes que repB!I- A extrema. dlVisão dos part:dos dade é que esta l'esisténC:a p:lssiv2.
tao selva.gelneni;e trudd,ados 1\0 ZTIC'U l'S.lTI a d~tadura e tentaram por to_ fr~ce3Es criou problenlas graves. R.e_ tem apenas lllTI int~rê.-~e opnrtunis
r""tado, esta que eXiste é a, [;"Z de:; dos os -melOS derrubá-la, formaram pétlram-se os escrutinios dias e dIas tico. Aquêles mesmos que defendiam
cemHél'ics! U111 nucleo do qual veio a surgIr a s3gu~dos) OU~. maIS exatifrllente, àias encarniçadal11ente a. lnaiori.a abs~....vR

U .- ·t'· e nOltes seO'Uldos atO I P'd t ta são 03 que no caso concreto, quan-
Consta que o SI', Governador te- mao Democra lc.a NacIOnal, . V" t AO . l' e cue, o reSI .en e do têm o mimmo interêsse par.l 11111"

"I,'.' convlda'lo tlA~ lluo""po "laO'O'·" o ", de abril de 1831 Teprcsento o ill.cen u1'1,o ,cOnse,gmu reUillT O d t 'd 'a. .......,.::- ....toJ.~.j ~ :::. ...1- d MIeel'll11na R lejelção, passmll a defen-
nos entTe e'les um G-ene"ql l'et'(JIrma- pl'lmen'o mal'CO a luta em nosso numero super:or a me];ace e governou

..' PaL~ do poder pEssoal. d~ rf;i con!J.·a, traD.qüi~alllen.te os. seus dei anos de der o 'Pl'l11CiplO da maior'", relltJl'''
do do Exércíto1 para o ca1'go de Se.. d d 1
eretál'lo do tn1ef'or, JustiçG e Se?:u- o poder d& Nação, represeniJad{} 1)c:o' peno o PIes' enClll . Não é possiyel um goyêrno funCJc-
mnçe Púb1lca não aceitando nenhum I'al'lamehto, ~{oje 134 anos Jepols a ,Na ItálIa o. legislador cOl15tit~tlnte lÍI.U':... se não tem maioria parlamenta;:
dêles o convite de S. Exa. lut-a amda nao acabou. Ainda con- fOI maIS prevldente, e eXIgiU nao a que lhe dê~ a base, que funclor'.e 110

Mas é verdade, e é o próprio Gç_ tinua i,ossa velha Ültz da quai ~o úl, maioria absoluto., mas dois terços, mesmo l'ltmo na eSGolha d1s dem.'EC'>
'Vernador quem, n= elltn,v;.,ta a timo marco fOI exatamente o 19 da porque o PresIdente nesse regime deve e no funciOnamento dos meis paCd
jdrI1alistas de "O Globo" envJ.ado e~' abril de 1964. Querer-se reduzir, como ser realmente o símbolo /da Pátrii1. executá-Iüs. São esses' coisss "emen·
pec:almenb a Maceió. confeSsa sua aqui tem SIdo feito pelos oradores da um hemel'). que p'llre como um juiz, taTes que precisam ser dJtxs um·
incapacidade de- dil'lg'lr o Estado Oposição, a l1evolução de '19 ,de abril como u,m maglstrooo - 8; ai cabe a dez, cem vezes; .até que penetrem no.
quand diz [e}"ualmente ~ <)l'cl '" uma snnples luta contra a cOl'rup- expressa0 pnmelro' Maglstl'"l,do consciênc1a do PaíS. Não é PDSiJYé~1
~-u· o D'P' o :." • F d' quled'" lS - ção contra a subversão é um erro a1lima de tôda" as facções. O pl'i- que Q Congl'eooo Brasileiro renei"
w ao e ,z""melhO e era e e- 'palm'ar, lIma falto de vI'sa-o 1listo'_ meÍTO PresIdente foi Lu.i9:i Emaudi,. ...... ,gllmnça Púb;ca que inveEt:gue o as- . ~ d t ~ . esta oportunidade 1'3,1'a de poder ~);-
s::J.3Sfnio do Dl', Luiz Augusto cas- nca dos nossos ilustres adversarios, um, gran e mes ~'e, uma flgur.a das th'par todos ê.s.ses vicias do l"J-"-.'l.dJ,
tI'O Silva ex'Secretário de Segurança Na l'ealldade é uma' velha guerra malores l~ ltálla nessa prmBim me- conserve êsses meSmos vícios.: ,lJi'·
e que- fêz veemente ~apêlo ao sr. Mi- - gom muitas_ batalhas, algumas tad~ do seculo. ," tuando essa cadeia de governos~,.1ieJ:l.
n;stro da GuenB lBra desig$T um sangl'8ntas - que no dia 1 de abril ÁI?da há PO~100 tempo, . :1evl{1o a tos, ínfellzes, dos qUaIS o maIs tip
of:cial do Exé.1'dto a fim de 'que éie Ee expressou na· repul!'a ao poder pêS- m,ol~s.tin, gra"lSS;1l11a do pre5!d~.nte em co ~foi o do Sr. João Goulart, 1*,'2
o nmneie sec'retál'lo de Segurança de Mal Ilimitado, puro e simples do Se- e,.el:ClclO, fJ. Italla ~Ye o plVblGlna cidádão brasileiro I1ão teria jamai,
Alagoas e qu enyIe tropa fedel,,,l para nhor' João GauJart. Aiinal, a subvGl'- ~e, a.ar-lhc um substItuto. E tJdv&., os atll1gido' a PreSidência da Repú1:rllc.:l
garantir a ordem no Municí1J10 de são, a~ cor1'upção existia nã muito Sr". ~eputados.se recOrdj3,I~_~e como se não fôsse a Dossibilidade de um
Palmeim dos índios, no meu í.st0.do. tempo, e talvez_náo esteJa' Oe todo ao ll1~p~e~sa ~otlmou. ~ suc,;""ao ?"e 65- _Presidente elevar:se fJ. tão alto ca,g',

!:'to é de estarrecer, S1' pres1dente extirpada, a julgar ~pclos que aqui per- C1'U~Jl11O'> d?lante ,v'!'L?S d,as, ac_ qlle mediante' uma eleição el11 qele seiJ
e Srs. Deputados, porque é a con- guntam porqUe Fu'ano e Sicrano não aqUela,. ~xtrema dlf~cu,dad't ;-.{} f~to votos foram apenas um pDuco m:,'2
fissão públIca de sua própria incalla- foram envolvido nos inquéTito- po- de pa. tIdos o~ ma,s opos.oo concor- co que os do candidato imed:.1to.
cidade de goverJ101'! Que devemos fa- jicla's ·m;iil:e.res s O important '>" a Terem ~aopl,eJto -: se resolveu, G.té, ,- " . " . e, ç que, pel3. ehmlna<;ao dos maIS Íl"a.-
zel'? pergunto e11 Esperar por mais cÇ!nt1l1uldade hlstou~, sem IJ;ltell'llP,- , cos, se formou m2.iorIa suf:cieme para
assassinatos, por maIs crimes de mor· çaO' dessa velha lu,a que pr.osesglll- a e&01110 do atual Pl'e.sidente d" Há
te em Alagoas? Não, SrS. Deputéldos, rá, e11qmt11to vIgorar ne.stePalJ. o D- lia
devemos exw;ir do SI', Preside71te da 3!ngerado .1"e~me pr.esidenc~alista il':le :Portanto, pela experiência dos ta
REl!"ública e eu o .faço agora dinnte e a lf;g-alIzaçao, a ll1stltutlonallZJ1çUO tos, n;;.o há nenhuma dÚVIda,de que
da falência ào GoYêrno de Alagoas, do !!oder pessoal puró e sunples, ~ a. pluraU.dade dospal'tidos não 1m
que seja ~decl'e(.ada a inteTvençáo fe- Naq e p0!!-Sível conceber-se a, Re- pede de ~modo aigmn. a escolha de
de<ral naquela unielade da Fedel'sç,áo v?l:t çao, sen~o co;no um proc~ss.o hi8- um Presiden,te pala maioria :1bõoluta
para tranquilidade da família Alagoa- touco 'J.ue so,paue ter uma 10glCa: o de votos, Por 0I1tTO lado, é preclso
na, p:n\a· que, com as eleições que 5e extermll1lo chsse podeI' pessoal pur? póT·se a contrOi'érSla na sua base 1ó
~p1"Oximam não se fabrIquem no meu e .'\Imples. o poder de. um horr:em ~o. pica: não éde modo algull1 a plura
Il'stqdo mais viúvas, mais órgãos Em noss? 'Pals, o :egune presldencmJ lidade dos pal'tidos que Impossibi1ita
m-élis sofrimento, mais dóI', mais des- <la mlln81ra que f01 adotarlo em 1869 a maioria a!:>soluta. E" a iné'xistên
ses~ê:o! CW[u~to ~bem. talmas. O ora- e tem ~sldo. conserv~do a.té hoje, yeio cia de cláusula oonstii,1.\cional que exi-
dO! e. c1l1npnmentado J • ] 'agraV<1J: , amda mms, os ,males me- ija essa ma.ioria absoluta que fomenta.

O SR. AIoIO:lIAR BALEEIRO: 'l rentes a tal forma de GoviOI'no j)orQ.ue Ia niultiplicação dos .partidos, Temo.s
, .' , C!" c,?plando o Te~lme norte-Ilmel'lcano, ,hOje 12. ou ~4 partidos. exatamente

(Sem reV!sa.:J do oraàol) - odlh3l' plOramos a copia, botamos tinta2 porque e po.sslvel neste Pais a aventu
P:':-,:I~ente,omP.;~ nobl'es p:1re~, q~el'O m,~is negras, ri'eamo:;; linhas mais'D'a _, de ~eger's~ alguéll.1. por maioTia
à:lxal conolgn,,-do nos Ana.s desta trllg,,;as n",.,se mau slste,ma. dê 00- !ln3'gniflcante, 111Bxpr·esSli'a. Quase to-

I '
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1955, o mesmo 'lirama li o gOlpe de ,meuw,'o direito de vetofeneee, mur- 'Vêmo. O 'espaço de tempo Eo1 mulio di.scutc a jus!Jça· dessas -criticas - o
J!lstlllio encontraram ~u.stlflclltlva,,.ln- oha e morre. ' maíor, MUS todcs nõs sabemos que Deputado Allegretti, o Deputado ce
pentívo, eStimUlo, exatamente 'lll'.ssa Na. 1ng111terra, há 200 lInw nl"1- aquele 'Presidente teve Por momentos sar :Prieto e outros, .nés lIOS feUe:
eontrovõrsta; Não épo.<,glvel que ~r- guém sabe o que é 'veto. 'El' qualquer de gvernar com um partido contrai.- tamos, Queremos é debate, govêrno
petuemos Isso. ,coisa 'qUe pertence ·11 um museu drlll '1"'.0 ,dominando a Câmara do,; Depuo' dlaléttco, em que todos' os .problemas

TõlIa., a 'C6&a, conhece meu> pontd lnstl.tuiç'ões ,politlcas e ..só ,oodeber- ;lados, 'o SéIlado,' as duasCdlnlU'as venham à luz e não sejam ímposf.Qs 11.,
de ",Istâ, ,que b 'extremo, ,Eu ,aban'1u- vir para ellslnar .11. HIs~la, para l'eUllldas, Então usou -e.abusou êle ~o ninguém, 'Pode ser que os nobres
ruiria -de -II111a 'Vez por .tOdas,'o :pl'eill-' mostrar os ínconveníentes de ' uma direIto do veto como abriu luta. tron- Deputados. tenham razão 'em, alguns
deacíallsmo, e ,aoreálto que a :ulllbor certa medida que .101 o -última .re<tuto ~al contra a. Córte S:lpremll. preten_ pontos - creio que tnlVez tenham em 
tOl'hla de nos governarmos é datJl1l)5 ao poder pessoal '(lo rei. .A.,Ct>l1"tl. 'dendoaté in:flaclonllAll com um nó: alguns. COm 'certeza. - e ,nã.o -tenham
'ol>l18lntêucla, sUbGtílnuln, um $!mUdo tulção amerlcana, que 'oopia s. 'da mero .maíor de ju12es para'. eonsegutr em muitos outros, e .ísso naturlilmen
pasltlvo' .ao OongreE.50 Naclonl11. 'li:le '!nglaterra tioséoulo XVIII, que 'crll1 maloría qUe 1he 'fôS3e "favorável. Che te serA objeto de yepu.!.sa. .e de 'ré;llica.
é. que reaímehte representa -a Na- um presidente da Repllbl1ca àJ1l1R- gada a .:guerra me qu(\drodeSll,jlll-- por ,pa.rte dos líderes da casa, ~l1S
ção, Ele é 'quo -d'eve tOlllar·as dccí- gem de um rei, como Jorge !lI, ím- reeeu. A mesma. 'Coisa aconteceu I:Om o direít-o de faleI' nesta Câmara (J

sões e 'cometê-las 'a .homeasüe .loua buído do espírtto do poder ,pessoal, Truman. O 'Pre'sidenf.e 'l'I'umnn lIUOO- direito de. depdls de uma 'Revolução,
conttança , MM, .num lIlStemn .eomo -troUXe ,para 'ela o' :.InstItuto do 'Vi'to, tltulu 'ROOSoevelt por um' período· de o debate ,parlamentar' llObr.cNiver aquí
êste, em que o !Congresso vai ,para um 'dando-lhe anda. um qU<1l"Uln ~levno do:s a três e.no.~ de aov'êl'l1Ó, e:pl"o. na Imprensa '6 em tôdé. ,parte, i.<rt.a
lu-do e o Pl'eJlldcnte para ,l>utro, e dillJ5\mo. o de dois têrços. Mas, nos tendendo a l'celeição, mandou pa;m, o fomos "116s, os -homens"da 'OUN que o
graça;; ao 'poder das .armas e ,ao ))0- !Estados unícos. 'só 'se 'Pode vetar uma Congns.'lo toneladas de. leis demagó- eonqti!stam!lll a durll8 -pelias,
der 'da 'bolsa, 'o Pl'esidente -acabá ím- lei in totusn: ou se veta OU se san·' gicas eleítoreíras, que prceurassem
pondo a SUIl ;vontado ao 'Oongres.;;I, dona, mas não é possível vetar per- despertar ~ . apetites das "1Ill11!1laS. O ..Nesta data, quel'o -reco1:dm' os, que

, esta lRevoluçlio 'não serA '!L últlmll, te da :Lei. Congresso, como era do seu dever, morrersm nn luta, -eomo Demácrlto de
r1'1fellzmente, ellIla verdade' -udi- Nós ínstítuímos em 1!}26, o 'Veto -repetiu I'USIl leis: ISfo<r ~ tl"ow{é l:louza .Filho, em Pernllm'buea como

mental' ainda 'nlío ,está intell'l1.mente parcial. E, como tudo 'o que acontc- UJX1Il gl'llnde '111\po~ularHl""tie e 'êle 1'e 'Gol1af,'edo Leite em São iE'nU'o, 'e ro.n_,
iI15ta.lllda em todos OS e.spírltos neó- ce no Brasil, o abuso chegou aos ~ex- dava. ao' prazer de Jn.sU,tar o Oon.. tos <Jutro.squo (I pr.6prlo ~escino já.

'te <Pais, DISse, .aInda .há píluco.quc -tremos. .Não 1Ql o lato de poder Ve. gresso dizendo que aquele !egJ.s1&tura: afastou do nosso convívio. os :gran.
compalla Á lUvoluçáu 'dar o seu .[;cn- 'tal' um eapltulu ou um disposItIvo foi a pior' quantilShouI'c na llistó. dp~5 Uãel'es do meu Partido llomens
tido, e a conolusão lógioa, 'extirpar inteiro 'da lei. No Brasil, pode-se ve- »loa; ma.1s que secular, 'dn!l 'ESt6d!ll como otávio Mangabeira, como SoA--

, o pol1el' pe..ssool.;Ela .rol ;feIta ,'eX~Ia.. tai,.um 'inciso, uma allnoa, uma pd--. Un:dos da' América. E' o q1lll'Íro, é<e 1'es Filho, como muitos outros que
mente numa reação Que - 1'eeonhe- lav!'a ellmalgarl.'imo, VI, !lO oovêr- hoje"! 'Não!' Nemnun Pl'eSldente-' dll.: ,partlt.1pal'am 'daqueles 'combates, que
\la-se a. verdade hIstórIca _ pa~tJu' no do St',GetúlJo VlIrj,;ss vetada a Retlúbli-ea tie 1946 pa1'.\ -e1\ _ 'Vi de prestaram semços llssiua:ndos a <êsse
do Congt'é/lso, ,Os primeiros protes- palavra 11110. De .sorte 'que um (.el.:to ,perto todos iHes -'- nenhum t~ve as l'agime e <que lYl1pr.imlro:m o Cll11ho da.
to.s, a .prlmelra reação, a J'csistêncll\ ;nc;;lÜivo, proibitivo, ,passou a ser ,possibilldades, ll5 simpatias, fi, 'cOoPt!- sua pm'so$lli:\Qde rtaoonst}tulçãode
pos.q!vel 'contra os 'desmllDdos do sr. positivo, 'llflrmativo. :Inúmeros ~,a;,foS, r~o que vem wndo (} Presidente 1946, • ' ,
João Goulnrt 'e seUs parentes, arte- ,de veto 11,simples paia\'1"ll,s já ocorJ,'e_ casteHo: Branco. ~e pn;c:JUI refletir O SI', Br~tÍí VelhO - No moment.l.
l'entes, cúmplices etc. comeÇOU no, ram .neste ,Pais: Tóda vei -que, num sôbre o assunto e' mudllr de \Y.lif- em 'que -v. Exa .. 'co mtantae10q1:ên
Cong-rcs.'o. Depois. é que vieram EIS! pais 't1emocrátlco 'que .ain4a conserve tloo;' O exerclulo excess',·o do 'pOde:' aia fala a respeito dG histórica .do
demais classes, depols,enflm, é que essa ,coisa vetusta, anacrônica. qj1e do' veto é algo qUe depô!> coutoêJl o seu Ôl\rtldo e feteja ,o vlgéslmo anl.
veio a. l'eação armado. Mil;; 'o sulls-: ti 'O :veto, há abuso 'no Reu ·exeralclo. Govêrno .atUal, depõe conLIa 'o Oon- vel'sár10 dI! 'SUR funooção. como 1111er-,
ti:&" o alarma dado à conSclénclR Então, os' poderes não eJltão tunclo- gl'ellSO, depõe contra -a Nação. "E' pre- tacar ·que :o;ou, 'nãó po(leria de!XIU' de
~ação partiu 'dêste 'Congresso, nando bem,,, ~lso nova polit1ca,. , acorer ao mlorofoue para IIp'reselltar,
Foram aql1luas. sessões -d1:nmáticllS o Ora, w.bemos que o 'co~r~so (e.."11 O. Sr. João lIcrcu1illo _ P~rnJiLe em meu nome -pcssoàl1:> 'em 'nome -de
que asslstlmos;no começo de .l963.ese tido ,extrema vontade de IIpooar' a, 'V. ,Ex' um .aparte? SODNlI1Hio ;Ide Lôd.n 'a minha :Bancada, llS bO'lSa.Il
prolongaram, -por todo aquêleqno, obra éa iRel'oluçii'O, 1)0 sorte 'iue, cm -rança do .Gav~rnu' -porque O GO\~l'no m~L< etusivas saudações. v, EXII, sa
Foi a rcs&;tê!lcia 'contra 'o estado 'oe tôdllS as conentes ,partldl\.rlas, se é apD:ado aqUI -como 11, 1J:g' mes. be qU,e, de1l(!e Ils,primelrllS htmu, , te
5,1tl0, a profllgaçào ,de crlme.~, C;>!110 .fOrmou uma' 'expresslvl\ ma.iorla .que .mo disse _ 1Xtt. uma. .malnr::a ex. U10S estado ,ombro ll. ombr=>, ·11 rea·
a. InsurreIção dos Sargentos, a dos tem asegurado ao Governo inúnllnUS pressiva que tem tudo desu. Ollól\, lizar a meJlmll. luta, .e até poderia (ti
marinheIros e. outxas, tOdas COm o vitórias neste. ,Ol\llll. 'O Presidente da. L'ito é, aprovação para !,o(!os ,ou qua. ~er ma.is: não tivc.>;sc haVido a 110&
apoio do PréSldcntc da 'República, República. nlio se pode queIxar de se todos os seus projetos. Se s. mam- slblllr.lade de reorganizar o meu 1lJ:..r.

Enfim' quero aqui sullentor pura falta' <le apoio doCongTes.so.FOl'U.lI1 lia é collduzldll. -por :uma 'llderlUlçs tido, o Partido Libertador, diSpoStO
honra desta Ollmara, o brado lel'uno pa.lavras -d~ S, Exa" aqul, '110 dia 31 que consegue a vitôrlll nesta CllSll. ti ~.stá""l!,mos, no RUO OS 1945, a Ing~es~
tado e em boa hora tenazmcnte rel- de março ultimo, aqu:las em qUe ,"1'e- a lei vOUida. é vetada pe1osen.hor sal' n&s hoses da. UDN, ,jlorque nos
tCffl.do p\:!lo nosso' 'PreZ;idente, ,DepU- conhegeu a eolabor:açao l~ll, ~~meta Presidente da :!;tepúbllClt. logicamente jJI1tfC'ln. que naquele momento era de
tado Bilo.c Plnto qll«ndll pôs .aos -eeflc.ente que lhe tem dn'do.Q can- errou a maioria que votou a ll!i,'1\!as . tato o partido ao '1001 d'ev~:ldnl
olhos 'de 'LOOOs o' 1lrocesso de guerra. gresso"E os três gr~'\So~ V~l\Ul1es f= .no estudo do veto 110 13rttsll o easó lIcorrer todos os autent1eos dem!:>'}''8o
l'GvoluclonárIa que se hav1a Jns~aia- 1m, publicados na Impl ensa Nac o . mais lntere....ante .que -encontramos tllS tuclo.s aquêll\s que lutavam coÍl
.do no Brasn. EU, que qUis ·.a .ReVo- nal '<1e n;.lU'ÇO a ,de~embl:O, Rtestam ~ até hoje é o de o Govêrno enviar tra. li -diélldnra -e pela -eéi1'1c\lçã.:iuo
'luçAo,' que a .npó10 e espcro poder, pt'Ollferaçao ';lo textos \ot,ados uqu, mensagens a ~ êSte Congresso, como País de uma verdadeira democr.llC;ll .

. contInuar 11 apoiá-la, temo 'o ;perJgo lnol~ive !111ueles quo, IDlXilfIcaram a_ acontece c6m o ll-tUal, -e c:.:-,pois 1'0 Não foi necessárJo,' no enta1lto, que,
que palra sóbre a cllbe~(j, .de qualquer C~nstltulçn~, Po!que entao tantos Ye tá-lllS. para exercitarmos '8 nossa 'vocação da'
homem que, num :l'eglmo . presiclen. ~v , A' ," democratas, ingressã.-'ls'emo.s no Par-
cial, detenha 'o cal'go dé J:'J'e~ld,mle ,<;t,.Plesldentc Dut;,a \e~u POU()I1s . ~ SR, ÀL~OMAR J3A"LEEIP-.O tiúo de V, Exa.. Podiamosnós, antJ-
da República Há mIl prcssóes que 1f:l>. Babcm qúnl1l~. Se nao me en Agladeço Il co.ll.boração de meu JOVem go.5 libert:uiores. oon~!nua.l'..ll noSS<'1

.;llnstigam a c}:ercer ·&;.'e poder :Pe.';,sr);ll, gllnO, tr!Uta. .Ji!rn "li ~no.s de ~~Iêrn:J, colega que me deu um -<tuadra' onde. ~uta -sob 'o nllsso -ve1l10 ,pendão que
pura e simples. Sc sou partódário de vetou .trm~!l: lels".o :nosso 1'Hsidente, se vê que o l?resldente_ Dutra 'Vetou' põàe ser desfra'ldQAo naquele nlo
um reglme .parlamentar&;tl\,- l"lCOnhe- .castello s~ no ,mes ,'de dezembro Te- 30 me1l8a.gena, 'Vargas, ~3 e. café ]"1- meno, 'Ma -&desde aquela épOca; 'pre.
ÇO a 11ecessldade de E}:ceuti\"o e .Le- 101\ 80 dJsposl!~vo., legais. TemOli lho 49 em um =.no 60 GO\l~n\o, ,00'1 zado colega e. -amigo, professor :Ba
glsllltlvo .marcharem, no mesmo ,(;om~ ve~cs,marcados, alé ,JW'lho, .Alguma llm!go 'pessool do 8e.nhol' Cofé l!'llho, leeiro, pnIll;o que em :nenhuma 0011-

'''' •.'o, para os me.5mo.. Ílns e·emp;.e-, co:sa:está IunClOnaauo errlldO'"Em tenho I por êle grande ,!tWêço. Mas sião. pelo mllI10s nos g1'll1ldes mo
" o os mesmos meios Outra col- princlplO, se o çongrcsso ll.pom o houve .momento' em que os umanu- mentos da I11stória llêste 'PaIs os lI

sa hão é o regime pai'lamentarJ~(a! pres.id;ntc e com ele 10tln<1 .um CO!- .ense;; 'o .fizomJ!1 vl'tar , projeto que bel'tadores e os udenísta.s deixu::'llm
sendo o exeroíclo do Poder Execntl- \)0 un,.co, çomo dev,e í.ornlal' ,OS ~ro::. concedia 50 .ml) crUzel!o.;: pars ll. de estar.(lc mãos 'dadas. delXaram de
vo por uma Comls.<ão 'do Collgre,~so Jetos do lel deveu'! xe,p,-esentlllll 'Ion Festa da UI'n, e a abrir eredlto para esl.ar ombro -a·ombro a l'Wlzar li boa
_ O 'Gabinete. :E< outro não ,é o Li- tade\ 'o dc.~ctio do COtl;;rcSl;O e o do 11;.~e' .flJ11." Se D Presidente qU]ilE\SSe, hlta. Po :listo li testa de V. Exa" a
der do Govêrno . senão .o- Chefe 00 pre..<;j~llI1te. Deve -hal'él·.~ uma cone.lI- nãoabrle., o crédito. Era mera uuto- festa 'do Ps.rt1<io ,de V, Exa, festa é
oabillete., Há 1Ina intercomunicação tcnaçno entre o Executll'o e o "Legls- :rízacã~, , também, do Partido :L!bertador, E
ml, que não s" 'o 1'0<11'1' Executivo é lat.lvo,~~. o ,Conf:res~9 :la.ndfl COmo Etitiío '0 Sr. Café ,F'-1111l vetou fuso -grant'e p.legrill. tenho eu em escutá
(} próPrJo Congresso, numa comlS';, tem dado ~: apolo, dlVet:ec em ,pou- projeto, E a C~moraó'em moeda da- lo nei'te .mOm(~lto, porque ""l. Exll.,
sno executlVl\, atlv<l, !naS também. só tos ,secundáN)'s, 'll Prc.o:'dl!lltE deve quela. época, gllSt.o\~ .mais de 4{}J mil sendo 'UclcnJ.st-ll, é também jlbEradr.r;
\loBo ser ch$fe do gablnele -quem lór !o~:~a~-se,.ao. 'PCll.<.<U11en,,() aI? Cún .cruze!l'('~ para rejeItar o ;!eto, porque· um dos ideais mais car:ll; tiO
o líder do gOVê1'l10, AI. ,há :pel'Í~;ta' gl .sos: ~le. nuo tcm _. e mUlto me· Em .outrÁs vêzes _ tato· ''''e 0"01'- meu .P-llrtldo - -llutêntiea 'democJ'n.-
simbiose dos, dois podêrc.s ' nos. têm Os al11ll11u!IDSes qne Jazem I ,,..~,. . 'o"u'- • cia represenwtiva, l'ea1izada ntravlo.s

• '., seus vetos - a onunlscenéla, o dom reu naque e ","",,,ruo e, ~m wvS - êlo sistema parlamentar de Governo
Temo que o Poder ExecutIvo, 'co:n ,da InTalibilldade. o' adrto de toéos II Presidente d!1 Republica vetou o() - tl'm em V. Ex«, um -dos ma('fl'es

tôdl\S as seduções quc 'exerce, com es- os problemas humanos e universllls 1'l'0jeto e 'depoIS 1tJandou· avIsar 110 campeões' de :tôda lL Hi!tórlca <!t'!sta
ta tradição nefast.a quc há no B"a- ,ntuoJs OU efllilcnoo. J1:' UI11 J10mem ;Ider. que não fazia questão, 1lClvque pais. Não aplmllI: por Isto é v, Exs..
sil, exerça no e.sJ;lírlto do Presidente como .qua.lquer .outro, um homem óe hlma. eng~no,_ não era art;go. er~ tambí:m mul/,c libertador: é que V.
da Repúbllca. uma, atuação que pO- bem,-bem IntoncioDadomas que erra. olltFo que !_e nno queira -ve!-a.. F~í~llli Exa .. nesta O!!sa, está -ll lldcr-Ur êSte
derú controriar esta evolução hlSló- como erJ"o eu ou como erra qualquer lUlslm _depoe;m co'!1trn p regl"" ·e mo, :J;l1oco composto pcla Unlf:o .Demo_
rloa ,do Pais: ·Um dos .sintomas - e outl'o Deputado e crelo 'que .11C.~ta devCln llt-r "IIf,I'í..a<!s Ui! m~,) alll'um crálJea Nacionul, Pa:rtldo mu10 1<;rlm
nllltu, assim. como defendo o"Govêr- Casa, ninguém se' Irroga, o -privilégio. pelo 'Govêrno atus1. de e grande Partlc!o, c o pcquen:J P.a1'4
no e lhe dou apolo, faço-lhe <Um re·. de .não cometer ,errOs,' T.'lUtu.mals PI'tl'-ll mim o .dil de hQ.le.é um dia tl<io Libertador. Pequeno - e não
paro - é o abUSO ·do poder do -.3tO. governa, t.anto lmIls erra. Um presl- de [C$UI. O 1dgéÍ<lmo ,anlverM,l'1o ao poderia eu deIxar de negar a ~~~l_
, ~u disse a.nda.há pou~ .que: qllan- mente· erra ,multo, porqu~ tem '!ue meu Par~ído, Não tem-bolos, nio tem' <Fadc< - -pequeno'llorque 'multo 1l"Q
do copiamos a Const:ltulçao do.~ F..5ta-, tomlU' 'J!1uitas',de1iberaçÕe3. ,íoguetes, llão t.em IUscur.ses.mll.s deve co.~ :somos nós, ma.~ qUec tem llrocUl'(j
dos Unl5!Oll" :na ;pior da8 boras de Não.e posslVel essa, .avamnclla de congl'~"'p.r "UQ P.a.ís< todos O!. mmens do dar o 'melhor d.e J;\ mrsmo traba
lusplraçao .Jur1di~a e _p011tlca, nóS "Votos :que prOVa a fl'aqUew do Govêr- que realmente lIClltem " caUsa do; 11- lhan<lo !l, osbretuao, dando 0110:11
pIoramos b modelo., Já.,·dei '~omo :no: -Só um govêruo.que não tem base ,betdade da democracia 'até os a.cI- t!Xemplo iI -esta Cua. 1! à Naç;(o: V.
exenip]o, o CllBO da maoria' ab501u- '}xLrlllmenear veta lanto, h wersãrlus, .. EEa., eminente' profesto AJ10mar :Ba_
ta, ,e dou outro exemplo nooaso do, ,--E' verdade que o Pre.;;ldent.e 1"ran- QUlUldo, :hoje Do,putados eom grau. 1<leiro. :não 1al.ou, em verdade. 2'P1;.
veto, Nas nações 1'eRlment.e <!emo· !k1in JJelano "'Roo.seve1t, vtou quinhen- de encllilltllme.nto :1,>ar<l riOs tizeram nw; emname 00 \Jn!ho Dmnoer.'át!
er6.tlcll.l: qlU! -adotam 'o :regIme, o't!la- l~~pl'ojetos em :t4 ou 15 an~s de 00 i\cer.t>as erítlcasao :GO'I'!rno - nllo rca Na.e:1all!';1;. 'V, Exa, fl:loti 't/l.mbém
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em nome elo ParUdo Libertador. tIca como a crlt~ca ao próprio GOVêr- ca.nor ~asclmento Jolio Mangabeira, da alguma. formaram o entusíasme
(Multo bem. Pal1naa). no que apelamos porque não queremos MauricIO de Lacerda. Barros CassaI, para a. luta da. mocidade brasilelm

O SR. ALlO:vIAR BALEElíRO que passem de:p2rce;,ldo, ao Senhor Raul Bittencourt, Luis Pinheiro, Pais 08 valores da poUtica brasileira di
Agradeço ao meu prezado e grande Presidente da, República os seus Leme, João Carlos MadUldo. oswal- que "o preço da llberl!ade e a eter.
amigo, o nobre Deputado pelo parti. erros. DesejamCs que S. Exa. ~tJlta do Aranhlt. Arnon de Melo sugerindo na. vigilância", Com êsse lema pre.
do Libertador, as palavras rom que sôbre isto e vela a profunda sincerlda. um te!egranw. a Juraci Magalhães; sente no seu coracão, nas suas p·ções,
dlstíllguiu e honrou a União Demo. de e o alvo que eu viso com aquela.s Edemar Carvalho, Reinaldo de Ol1vei- na. sua luta. por certo a. Unlã:l De.
crática Nacional. palavras. 1'8 e Raul Pilla, (palmas) que pediu moerátíca Nacional há de continuar

:Não há, denre outros. elogio que li Agradeço aos nobres Deputado' que a ratiIicação da. candidalU;:~ Eduar.· apresentando no nosso país e ao nos.
Uniüo Democráuca Nacional aprecie mamrestaram slmpatia ela. UDN e' do Gomes, já assentada pejos arti. so povo um trabalho louvável em fa
tanto quanto liste: o de ser o velho termino êste discurso CO~ três pala- cule.dores do movimento restaurador vor do regime democrático. PolUIU
aliado do PartJdo Libertador. TemOS vras que estão no meu coração e que e rece~ida com entusiasmo pela oPI. :lJf01ongadas).
como uma grande -honra. como um desejo expressem bem o sentimento nJão publica. _' O SR. ERNM.'I SAT:rno - Agra·
privl1églo da' vida polltlca de nossas desta Casa. Que noese democracia A Comissáo enca~regada de elnbo_ deço as ~alavras do nobre Deputad~
nestes, o têrmos estado sempre jado que noSSo Pa.rlamento e o nosso con- rar os EStatutos 1ei integrada por Joao Hlel euííno, tão impregnad'lS de
u Inc!o, sem Interrupções, sem coíap- '1'1'1'10 P,;>l!tiCC-partidãrlo possam ser Mário Brant. João Sampaio. Raul Fer- p(l~~ed~~~rá~o~=~a:) de es-.
00!l. sem eclípses, em qualquer mínu- resumidos na velha fórmUla. como: nanues, José Amérlco de Almeida, "S' Oh.' •

to. em qualquer crise. mesmo quando "HOje amanhá e sempre". (Muito .fo'Iores da Cunha., Pedro Lago, Wal. ao es....., Sr, Presidente e Srs.
anda exlst!am velhas dlflculdades da bem; 111uito bem, palmas. O orador <\oemar Fel'relra Prado Kelly e Oscar ?:!,U1tados, são estaLs as palavras,
bstórJa do Rio Granele do SUl. é cum .....mentado) ste.' ......p es e car1nl1oSas. com que a

N- h I I ..... á-' li I 1"'. venson. .~ UnJão Democrãtlca. Naoional quer
no ouve ea au.ers na, n o lOU- O SR. PRESIDENTE: A esta reunião, realizada na 'sede deixar gravado o registro de seu .

ve leal corretígronárío, não - houve . . ' de. ABI. seguiram-se outras em que géslmo aniversárIo rea.f1rmando ..
aliado mais permanente. mais nobre, t' Há l1Ôbre a Mesa.. e e deferido o foram aprovados Os E.~t,aluto.~ e o sua d'~hO'''a'o de iutaw e não medtr
mais dedicado. mais eompreensno, ""'ulnte pregram d Partldo ~"'-Y' .... ,..'"
mais tolerante. enfim, allado de me. 'V,," a o. sacrlfíolos para o oumprimento doa
Jb.or convivia do que o Partido LI- REQUERIMENTO Ao relembrar, nestes rápidos traços seus deveres perante o povo e a HiS-
berador. Sr P ldenta: li história de nossa 1undação, quero tórla, sob as bençlo de Deus. (Mui·

• res. llomenagea.r a memória 'io todos os to bem; multo bem.. Palmets. O ora-
o SI'. Br:to Vdllo - AgraC!cc'do. Requeiro a V. Exa. que me ecnesda uden1slas mortos - desde os grandes dor -ti cumprimentado).
O SR. ALIOMAR BAmEtaO a palavra hC'je como Lider de par- vultos cujos nomes se tnscrevem fUI O SR PRESIDENTE'

A:> glórias dêsss Partido. que vão há t.do, . erôníca do grande movunento de' •
'13 anos da vJda brdllelra. começam • 1945, até Os eleitores DUlb humildes Vai-se pasar ao -periodo destInado
nos campos ele batalha e são marca. SaJ,a da;s S!!S.soes. 7 de ahrll de 1965. de todos OS pontos do terrltório na- à8 homenagens.
da.s por inúmeros sacríneíos de mui- - ElllOnl seuro. clo.'llLI. que éontrlbulram com o seu - Homenagens pelo transcurso da
tas vlC>lS. de multos patrimônios. de O SR. JOAO MENDES: esfOrço, o seu voto a sua 1ê, e algu- data em que se comemora o' "Dia
lIluito ex11l0. mas vezes até com a· sua vida, para Mundial da saúde".

Essas velhas glÓrJas. também vin- sr. Pres.ldente peço a palavra pela que o nosso ParUdo prestasse à. Na- T
eulndas n enusa do' parlamenLansmo, ordem com licença d'o orador. ção o concurso do seu patrlot,ll)Jtlo e em a pRlavra o S. Teólilo pIres.
PC&o dlzer, são glórias nossas, por. Sr. Presidente peço a palavra para a. assIsténcIa de sUa vlgllãncia de- O SR. JOAO IUENEZES:
que. hoje, não só no programa da uma. questiíO àe Crdem. mocrática, •
'Un.áo Democrática NacJonal está O SR. ~RESIDENTE: llirijo·me também aos vivos, aos que Sl'. Presidente, peçO a palo.vra. p
ftlScrJto como uma das suas asplra- continuam e aOS mais novo3, que vie ordem. com llcenoa do Orador.
ç(íe.i; a adoção da' regIme parlamcn- JO~ll~eJ;J~sto~ou-pe~~a;JoD:P~~~ i~ldqe:~~,p~epei:~laqrll~êie~~:: O SR. JOAO 1ItIENEZES:,
ttrl.~ta brasileirO. mas, também. 'I. ul- """"'"llnla emendl\ e mesmO.6 anterior _ Excelência desde que consinta o ora- pulso Inlclal voltado parti as e~eiç6es Peço a palavra.. Sr. Presidente pl\.
& Emenda Pila. pois êSte será '-em. dor poJs S. Exa. dispõe de 1 hOra e livres, mas é também a pr<'ücupação ra UIl'Ul. questão de ordem. ' •
pre o nome que se l!ará. a essa pro. a' sessão termina dentro de 13 mi- de contribuir pa.ra soluç!\I) tios pro- O BR PRESIDENTE'
posl\.iio _ t~m mais da metade. qua. nutos. b~er,'las do pOVo bm&llelro. . •
fIO 2/3 ou alvez 2/3 de a.s.slnaturas O SR. ERNA:s'1 SATIRO: No momento em que laia c~rno 11- i(B!J«C Pinto) - Depende da per-
ete D.:lputados da união Democ:tltJca der da bancada festejando uma data m ss"o do orador.
;N"clonal. Hoje, nem me;smo el-Sll Sr. prE!õJaente. ~f;!!zmente não para nós tão' cara, desejo saudar O SR. JOAG 1\lENEZESt
pequena Ilha nas separa, porque, em posso concedel' p.rmlSZa~ ao nobre também os brasileiros de oub'as co.
renlldade. a UDN é Um partldo acen- Deputado para a, questno de ordem 101'Qçõe.~ partidárias com representa- /"r. Presidente, eu havia pedido an-.,
tunfumente parlamentarista, sem de vez que o tempo d,e que disponhO ção nesta Casa. Qualquer que sejn, l~:, ~rmente a palavra. e. creIo, para
quebra do meu respeIto a il.lguns mal chega para proler:r meu discurso. algumas vezes, a. aspereza de nossas tL. llpólese de fevantamento de quel>.
eompanhell'o,s que anda se coW'-er- peço deE~ulpas a S. Eu. mas no mo· lutas' qualquer que seja. o calor de t, -,·de-ordem não se faz mISter a li·
VD,m Iiéis ao nefasto regime presl- menta 11ao me é posslvel atender. nosso,; debates e a. firmeza. de n~ c- 'ca do orador.

_dr_nclni, o que Deus, na sua in1lnltn. O SR ERNANI SÁTIRO' posições. aqui vivemos num ambiente .) SR. JOAO I\IENEZES: '.
~abrdorJa. um dia irá lIunt:lI.:tr.· , '. de cordialidade Inspirados pela llreo. 1'eço a p.alavra. Sr. Presidente, pAM
(Mullo bem). É1es estão no e.<õeuro. IComo, Llder de Partulo le ~. se- eupaçáo de servir ao nosso pais. de U:,'1 questao de ordem.

O Sr. Wilson Ror1z - O dia de UU~nte dIscurso) -' sr. pre.sICl~nte corresponder aos anseios e necessldll<. () SR. PRESIDENTE:
~oje. em verdade. não é apenas um asslnala·se hoje a pasSJl,~em do vlgé- des do povo. de trabalhar e produzir, IBilae Pinto) - Depende da per~
é!la de feta pa.ra o Partido de V, slmo anlversárlo da Unlao Democrá· sob a proteção de Cristo que plÚra. L_ :;sãQ do orador,
if,'xa.• nem será. por Jgual. apenas pa· tlca Nacional. Já falou como Lider sObre as nosas cabeças. e col,l!rater- O SR., JOÃO' MENEZES:
1It o ParUdo L1bertG.dor. Mas, será, do B!0C{) UDN·PL o nobre Deputado nizados pela b<mdelra que envolve sr. Presidente. eu havia pedido an·
certamente. um dia de IéSta 1J8.!i~ o Alloml\r Baleeiro ..Agora fala tam· nossos corações. terlormente a palavra e, creio, para a.
Í'arlamnto. E o discurso que V. Exa. bém pelo seu Lider a bancada udenls•• hiPÓtese de levantamento de qest.ão·
acn.ha. de fazer, numa. critica hones- ta prôprllim~ntE.'. O Sr. JOao Hercull1W - Nobre li- de,ordem não se taz mister a llcença.
ta. segum e tranquil6 aas dIas em der E1'nânl Sãtlro. no momento em do orador - •
que estamos vivendo, talvez fôSSse a E.~tive revendo, pela manhã, a do- que a. União Democré.tica NaClonal •
:Il'lnlor homenagem _ que se poderl... cumentaciío do ato consUtutivo a co- festeja. a passagem do vigésimo anl- O SR., PRESIDENTE- .

t P Hd d V ..... meç.ar pelo primeiro livro de atas. versárlo de sUa fundação. o partido •
E~c::.lInrrI~ã~r~q~i é, JÍtst:~e~t~~u: cujo têrmo de abertura foi lavrMO Trabalhista Brasllelro e eU po..<:oal- (Bnac Pln:o) ;- Ex:Jste essa f'Xl-
de crWcar quando precll,;l fÓr. De por Prado Kelly e subscvrlto por Pe· mente queremos vir de públ1co. ve- g~ia no 'Regunento. Se V. Exa.
formll que. pesosalmente, já que não dro Alelxo. presidente da. primeira lhos adversários. adversárl(lf, d€ lutas q er, poc!erei ler para V. Elm. o
exerço nenhuma poslção dê liderança. reunillo. por Rafael ClncUl'lÍ. Jerõnl- demoeráUcas, trazer ê. UDN nOSSOs dispositivo regimental.
:110 meu partido. eu m~ congratulo mo Monteiro FJlho e Eurico de SOwa cumprJmentos pela data de hoje; e O SR. OSVALDO LUlA FILHO:
rom V Ex<I e com o seu Partido pelo Leão. nos ma~lfestamos. nobre Deptuado. .. -. . Multas das grandes figuras de nos- Iazendo jnstlça., porque nóS, que ton- .. r. Presidente. peço a palavra, pa-
fr~~;o ~es=v~a~~rv~ç~..s~~~a~~ sa vida públlca se encontram grava- tas e tantas vêzes tivemos choques Ta uma reclamação, que será breve.
que continuem a prestar. porque, l!a. das nas páginas daquelas Ilta.s atra- de opiniões, nós, que tantas e tantas O SR' BILACl PINTO-
(lUl por dla.ne, o de que mais "recI. vês de cuja leitura ainda palpita a vêzes divergimos das teses de cada' •
$IIJllOS é de uma posJçiío como Q que flama de recomtltucional1zaçlio, sob uma. de nossas agremiações. ulio po- Havendo Uln Depuado.11ÍI tn'JUna,
y. Exa. acaba de adotar hoje, cntl- a bandeira por todos os tttulos le- demos delinitivamente, nóS. do par- nobre Deputado, O&Valdo LIma Fi
()aDdo 8qu110 que fôr precLso, a [Im gendárlo do brigadeiro Eduardo Go- tido TrabalhiSta Brasileiro esquecer. lho, V. Exa. não poderá fazer USo da
ele que, melhor perpetuando o regi. mes. menosprezar, ou querer did1lnulr . o palavra a não ser com licença da
me e a nossa ação parlamentar nes- Também multos de nóS, anônlmos grande. o Incomenwrâvel i>apel que mesmo.
ta Casa. melhor possamos serv(,r M provlnclaons, ali estamos portadores semPTe COUbe à unJão DemocrãtJcll O SR. JOJiO lItmNEZES:
paLs e melhor pOSSamos exerce! o da mesma fé na restauração do re- NacJonal nas lutas demOCráLlcas do
iIosl;o mllndato, (Palmas) glme democrático. Menclonarei ape- nosso pais. Apresentamos, pois. à Éstou aguardando 11 decIsão de V.

nas os que Intervieram nos debates UDN as nossas congratulaçÕes na Exa., Sr. Presidente,
. O SR. ALIOMAR. BALEEIRO - d& primeira reunião. para que me certeza de que fazemos justiça a uma
~gradeço 8r. Presidente as paiavras nll.o exponha ao pertgo ckls omissões agremiaçí:o politlca cujo pasMdo de O SR. PRESIDENTE:
Mnrosas que me dirige o J1ob.e inevitáveis. luta tem, sem dúvJda alguma, con· (BUae pmto) - O que eu declal'eJ
X>eputado. Agradeço porque um dos Foram êies:' carlos de LIma. CavaI ordem. Fazemos votos sinceros para é que. havendo orador na tribuna,
~to!l 'ltiJccs de. u:DN é O di ser cant!o protesta.ndo contra o fecha- que' exIStisse neste Pais a democra- tanto questão.de-ordem como recIa·'aió.s Par do que pra.tllla. autocritloa. mento do "Dlirio de PernambuCO"; eia, o prJmado da. lei, o prtmado da maçlies dependem do consentJmento

t
nll.dO nos su~mos 1Dfallved.8 não Botta :de Menezes, S1gl1UlrlngQ, Ser. ordem. azemos votos slncero~ para do nobre representante que está. com

Een em08 ser salva-terra. Temos xas; Augusto Pinto Lima, rendendo que a. União Democrãtlea Nacional a pa1a.vra. solicito 1\08 nobres Cole
d:~e vista ll.QI quais somos fiéis. hOmenagem aos exilados polit1cos jlr. aig4 no futuro os oaminhos quegas que consUltem o ora.dor sôbre se

os 110l!S0S PI-'11P1'1D eN<I8 8 prl\. =tde SAles Oliveira. Otávio Man- ~pr~ trilhou desde a sua. Iunda- concorda com essas IntervenÇÕes.
amo!, d'entro do N1'tfdo a AUtOO1'1· , • P"uIo 1iI'0r<mha Pilho; Ni lIAo, que s40 114~El!I que, sem dúv1· Auim está colocado o lIl'oblema.
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O SR. JOÃO MENl!:ZES: Ordem do Dia da. Câmara e até hoje, mos encarregade« de tomar sôbre seus nós que com os olhos pest06 nos
s;. Presidente, formülei a questão decorridos quase trinta dias, ainda não ombros uma parcela da tarefa em nossos irmãos qUe sotrem abandona

de ordem antes de estar a orador ne. veio para a Ornem do Dia ê:ie reque- sociedade, meditassem sôbre um tema dos, no Interior, temos responsabílída
tribuna. E êESe é assunto regulado rímento, A nossa intenção é apenas escolhido' para cada ano, para cada de pelo seu futuro. A verdade a gran
no plenário da Oâmara: sujeita à chamar a atenção, porque o assunto celebração, a fim de que pelo menos de verdade é que faltam médicos
Presidência a questão de ordem, .não ,da Pana.ír está passa.ndo pa.ra o terre- naquele capitulo houvesse um retrato faltam enfermeiras taltam guardas-
A llcença do orador. no do, fato consumado e gostariamos de corpo inteiro de cada pais. de cada sanítãríos e dentistas para os nossos
, O SR. PRESIDENTE: que o aovêrno tivesse oportunidade nação. co-estaduanos e ,patrlci0'3 do interior.'

(Bi/ac Pinto) _ ,Está. suJeiúi Ao Il- de, nesta Câmara, dar uma expllcação A Organização Mundial de Saúde NOESO povo está, entregue acs curan-
ampla. concreta, sõbre as razões queofoi fundada em 1948. E' um orgams- deíros, ,"

oença do orador. levaram à cassação das linhas da mo internacional com sede em oene-
O SR, JOAO MENEZES: Panalr. bra e colabora com os Mlnlstérlosda O . sr, ciemen« sampaio - M,uito

Não encontro disPositivo r8&lmen· Esta. a questão que formulo a VO&SB Saúde de 123 países. Para êste ano, bem.
taL.. - . Excelência. a fim de saber quais as a Organização Mundial de Saúde, que O SR; Tl1ióFILO PJR,ES _ '" aos

razõea de não ter' figurado na Ordem tem como Diretor-Gerai um ilustre ignora.ntes e a pessoas mal íntencto
O SR, PRESIDENTE: do Dia, até a presente data, o reque- médico sanitarista brasileiro, o Dr. nadas, E quem e o culpado dessa &i
(Bllac Pinto) - O dispOGitlvo regi- rimento de convocação do Milnstro da l\6rcellno Kendall, escolheu como te- tuação? Quem se não o POder cen-

mental é o seguinte - art. 97 § sq: Aeronáutica. (Multo bem), ma "Variola. alerta constante",.E as traI que ainda não se deu conta de
"Não se poderá interromper o publicações feitas nos jornais dos úl- b 1 d d -'o • é

orador na tribuna salvo com O SR, PRESIDENTE: tímos dias assinalam a existência de que a sua responsa II a e pu..nerra'prover a saúde do povo brasileiro?
, cessão espeolal do mesmo para Iê- (Bi/ac Pinto) _ V,. Exa. será àten- 100 mil casos de varíola em 1964, dos

vantar questão de ord'em". dido. A Mesa. verificará aramo M, quais 25 mil foram fatais. No Brasil, O D'. Cler.tens samJX!:o - cen-
A norma é essa. Se' o nobre orador não Inclusão e tomará providências as ,cifras são fellZl1lente .pequeuas, gratuló-me com V. Exa. pela, bela e

que está na tribuna concordar, a,Mesa para que essa íncíusão seja. feita. porque instituiu-se. no ano de 1962, óportune oração que vem proferindo
não terá nenhuma dúvida em atender, uma campanha de imunização. rnre- e quero confessar mesmo a V03Sa

E3tá com a palavra o nobre Depu- O SR. OSWALDO LUlA FILHO: llzmente, ainda não/se conhecem. com Excelência e à Casa que reconheço
tado Teófllo Pires. 51' Pi~iÍiente se o orador conee-: base ,I10S dados estatístlcos, os resul- que o Govêrno Federal d'e algum tem-

O SR Ã ""'~TEZES d • '. t' h . I tados dessa campanha. Segundo .o Dl', po para cá já em períodos anteriore.s
. JO O ..v........,: er penmssao, en o uma rec ama- Santiago Reingulfo, Chefe no Brasil também vem-se descurando do pro-

V. Exa,. Deputado Teófllo Pires, ç§.o li fazer. do Escritório da OMS. as últimas es- blema da saúde do povo brasileiro.
me permite fbrn:iular questão de O /$oR. TEOFILO PIiRES ean tatisticas de que dispõe o Serviço Fe- E acrescento àS ormulações de VOESa
o.rdeJ1l? ' cedo, '- - deral de Bíoestatístlca, datam do snc ExceIência um fato que bem define o

O SR. TEõFILO rIRES: de 1960. que 'ocorre com o órgão incumbido de
, Perfeitamente, nobre Deputado, Ape~ O SR. PRESIDENTE: ,São, passados quase cinco anos da administrar' os ínterésses pertinentes

:JJa,<; pedlrla a V. Exa. que' o Cizesse (Bllac Pliâô) _ Tem a palavra. o realização da campanha iniciai em 'à saúde pública neste pais: lIooplta'G
suscíntamente, porque, não apenas eú, nobre Deputado. larga escala contra a varíola e nada construidos há. longos anos há cér()
mas doIs outros oradores devem '. temos, absolutamente nada, no ServI. de 15 anos existem. por a afora n~

f
upar a tribuna no espaço .de :ro mí- O ,SR. OSVALDO LIMA FILHO - ço Nacional de· Bíoestatístíca que nos íntertor do Brasil até -noíe fechad4.11
tes. ", (Para uma reclamagdo - Sem reot- passá dar um retrato daquilo que foi sem que um médico apareça ou uma

são do orador) - Sr. presidente, a feito e dcs poosiveis frutos colhidos. autoridade do Ministério da Saúde
- O SR, JOAO MiENffilZES: ata da sessão solene comemorativa. , • para, fazê-los funcionar. E o povo

(Pa7'a uma. questão de,' Ordem do movimento de 31 março publica- 'Mas a 'verdade Sr. Presídênte é ,SIue continua morrendo à mingua, Gente
Sem. revisão do orador) - Realmen- da no Diário do Congresso'Nacional postas à margem est~s consid~raçoe.'l, portadoras de doenças Sr. Deputado
te, eu não queria falar interrompendo de 5~ feira, 19 de abril, registra a em todo munrlo~ no dia de h~Je. c~m- sem que ninguém apereça 'Para lhes
(I orador - e ainda. agora. ,quandO minha presença, quando aqui não f~rências, reuniões, ~t~dos ~ao felt05 dar assistência. (Muito bem),
Qllupava a tribuna o nobre Deputado compareci. E' a correção que peça a sobre o tema esc<"lh~ClO, varlol,a, Cer-
Illlrimnl Sátiro, não "insisti sôbre o y. Exa. mande proceder, inclusive tamente aqui n? 13ulsl1 também con- O SR. TE6FILO PIRES - VoSsa
allSunto pl>r uma questão .de delicade- para efeito de desconto do jeton de~ ferê~clas, d~CU!SOS e estu?os devem. Excelência tem Intei1'9o razãó nobre
l/ia e mesmo porque o nobre Deputado vido pelo comparecimento. Não com- ter m!o realízados. ~as nao e~a. bem Deputado Olemens SampaiO: MuitllG
tratava de uma. eCeméride da União pareci à sessão comemorativa do mo- isto o, q,ue J:ós brasU~ll'os esperavamos vêzes ê1se Sanitarista. ésse méd:co
:Clemocrática Naolonal. Mas qua.ndo vimento de 31 de mal'ço, sendo, pola, do .Mln!st~lO da Saude e das Secre- essa autoridade sanitária cuja ausên~
t(lrntulei n. questão de ordem o nobre inexato o registro da minha prese-n. tarla$ de "aúde, porque o. caboclo, que cia V, .!!:XII.. :registra de maneira tão
Deputado não se encontrava na tri- porme no interIOr, que Vlve afastado oportuna nCG' hospitais construidos
buna. . ça. da civilização, não participa, não toma concluídos e ainda não em funclona-

Nestas condições, Sr. Presidente O SR, PRESIDENTE: conhecimento, não se beneficia com menta algumas vêzes êles aparecem
~ero levar ao conh~cimento de V()$SIl- (Bilac' pintO) _ A reclamaçáo de conferências. e~tudos e reuniões '- porém para outra coisa. Rã: pouco
.. c~ência que (I DIário do Congresso V Exa deverá ser 'formulada em atté pelo contr,áno. A~ Invés de serem smUe

bs
, '~iPtuar~euda PDol.rVlsef:mdPelonruOmfl'la~l1'i8efl>dOl'

JYaOlonal d'o dia 16 de março publlcou' ' da. omadas medlClas praticas que bene- v "" "U ~ A ~
o seguinte, quando fiz :reclamação reunião d~ Oongr~. A Mesa Ciciem diretal}'lente o homem: brasi- Departamento Nacicna.l de Endemias
s/lbre' o requerimento de convocaçíl.O Oâmara nao tem ~elos nem, poClêres lelro do sertão. perdem-se as nossas, Rurais tachando de apressada'a
do Sr. Ministro da Aeronáutica para para fazer a retifIcação sohcltada. autorIdades, os nossos sanitaristas em minha intervenção desta trIbuna.
aqUi prestar esclarecimentos acêrca O SR. PRESIDENTE: reuniões, em tómo de mesas reáondas. quando requeri Informsç/ies àquele
d~ causas que -originaram a car;sação " " " de banquetes, gastando perdulàrla- Departamento sPNe (I trabalho de
de linhas da Panalr: Tem a palavra o ,Sr. Teo!l1o p.res, mente tempo e dinheiro que tinham combate à Moléstia. de Ohagas nunl

O SR. JOÃO MENEZES _ O SR. TEóFILO PIRES:' ' seI. objetivo prático na atenção ime~ munlcip:o do nOrte mineiro. l!: dellI1e-
Vossa Excelência. poderie. lnfor- diata no sofredor homem do campo cessá.rlo dizer que devolvi a apreciaçáo
mar-me qual a numeração do meu (Se11l. revisão do orador) - Senhor brasileiro. ao MlIloMro da SAúde já que não esta-
requerimento? Pr~sldente. Senhores Deputados, ao .' va à altura' das relações Cios poderes

O SR. PRESIDENTE (Batista redIgir e' apresentar à Mesa, na tarde O ~r, ,08wdldo Lima FIlho - Vossa Legislativo e Executivo. Mas lLInda
:Ritmos) _ O :requerimento de de ontem, requerimento de destina- ExcelenC1!L que df1!U<mstra conl1ecer que não o queiram êBte;; omissos sanl
Vossa Excelência virá depai do ção de uma. parte da presente reu- seg!!ramC!1te o !Ut.erlor do nOSSo Pais taristas brasileiros a minha consciên
de número 2.27-65, que con~oca nião ao Dia. Mundial da Saúne, con•.regLStra. com 'multa verdade e com cia me impõe o dever de vir à tribuna.
(} senhor Ministro d'a. Aeronáuti. fesso que hesitei quando me acudiu ~uit'! patri~tismo. o des~prêço pela tantas quantas vê_es se faça necessá~
Da. Recebeu êle o n9 2.928. Virá, escrever' "celebrar", "comemorar" ou ,olu~ao do ploblemil da saude no P~Is. l'io \larR, que prt'Vldênclas atualmente
portanto em segundo lugar apenas "registrar" o transcurso do Quero registrn.r o meu, apoip à.s aflr- inexistentes em beneficio da saúde do .

O SR JOAO MENEZÉS _ Dia Mundial da Saúde. mações de V. Elea, AJIlda ontCJ.!1 sa- nosso povo sejam adotadas e para que
,Pergunto'a V. Exa., Sr. Preslden- Creio - tl comigo devem cbtar de ,I1en!ava aqui, quando da .dl~cussao do não fiquemos apenas num arremêdo
'te, lJe êses requerimento interior acôrdo os nobres Deputados - que pro~etocr. do Fundo io El:rclto .0 êITOã publicitário, no que estou, notando
já está pronta para entrar na nós,. brasileiros, pesadas, medidas e pro un o .qu,e come e es Naçao n o multo fértil o atual Ministro da
Ordem do Dia, bem como se meu contadas as realizações ~ as • amis- dando llrlorlda.de açs seus problemas Saúde. Migl;lel P~reira. o saudoso
requérlmento tambêm se encl'ntra sões no campo da admi,mstraçao pú- fundamentals,con~edendo, dois po: Miguel Perelra, dizia que o Brasil é
em cl>ndições de figura:r na Ordem bllca sob o ponto de vlsta sanltáris:J, tocenJ<> ednove ce~t~lml?s ao orçamt ~ um' Imenso hCGpital. para mim a
do Dia. não temos motivos para celebrar o as espesas e eTals para o ra frMe não expreSSa uma verdade.

O SR. PRESIDENTE (Batista Dia Mundial da Saúde, Pelo contrá- d~ problema da, saud'~, .Somos uma Antes fôssemos um Imenoo hospital
Ramos) _ Ambos estão em con- rio, como se fôssen:os pecadÇlres e tio ~esçaâ que tef OI~ mllhr~ de ,~g~n- um hospital com leitos, com salas de
<lIções de entrar na 'Ordem do enscJo da Pascoa flzéssemos um exa- d d e t esq31 ~s~é r;se'd eph ml oes 'cirurgia, com médidos e enfermelras
Dia. me de consciência, temos, ,Isto sim, e oen es ~ o s la 7 .Gagas• em atendendo aos doentes. O que nós

O 8R ~ JOÃO MENEZES _ grand~s motivos para, bater a mão que a malárlf' e a verm,no.. c?nve!~ somos, Infelizmente. é um depósito. é
Peço então, a V. Exa. a inclusão ao pelto e confessar: mea culpa, mea temu la malord!L tda nOESA, PC'PulJltaldcã!l uma vala. comum ele doentes Intregues
dê. ' t O d ". culpa moa maxima. culpa." r ra em oen es e 'num m o A -ó 1 ts.e ,requer"men o na. r em uO' " lnc.aoacitada para .trabalhnr com um '" sua. p, pr a IljJr e.
I;:}:. VISto não haver dispositivo E' que, S~. presidente., não jUlgo nivel de subvlda dos' mais baixoS Sr. Presld~nte, sinto que tenho que
1 ,,,,lm~tal que impeça eSSa pro- o estado samtário do PaLS pelas ca- do Globo, Por Isso quero trazer o ser breve porque dois outros oradores
VIdênCia. DellSa fo~ma. solicito a pitais. mas, antes e princIpalmente" meti aplllooo ~s crítleas que vossa. devem ainda se manifestar sõbre o
':' .Exa. faça InclUir eS&\s propo- pelo interior, por êsse ínterior perdido Excelência formula: com muita proce~ tema. Mas eu me lembro agora de
Gl~oes na ordem do pia de nossos e esquecido. onde os nossos irmãos s6 dência.. ' um ex-Ministro dll saúde I!ôbre
tlabalhos de ama.nha. encontram lenitivo pal'a os seus ma- O SR TEOFILO l'IRÉs -Muito cuja infel1cidade não quero tripudiar.

O SR. PRESIDENTE (Batista les ~ padecimentos, na crassa. ígno- a adeclêlo V EJaI, Dlase S. Exa .• numa arrt.ncada. de-
l1amos) _ l!: justa. a reclamaçio râncla que os assoberba. gt a.. . ,magõg1ca, que ao final da sua gllStÕ.O·
de V, Exa. A Mesa vai pl'Cvi-' S~l ml;llto bem que o !eit motill da Efetivamente, ouvi eu ontem a sua no Mlnlstêrio da 6a.1\l!e êle entregaria.
denciar. - Instltulçao do Dia Mundlal.da Smlde. bela oraQlo, A discussão do projeto a seu amigo particular, Gustavo Bar-

I • • há. 17 anos, fol.exatamente o de fazer do· ,Fundo do Exél'Cito ~n~rin" "TIOr- roso. para flgurar no seu museu, linda
,I TAto na têl'ça-feira, dia 16 de março com que os mm!stérlos e secreta~!e.s tumdade a que V. Exa .. ferisse li menos de 4 ou 5 endemias que dev~s
!TenRo acompanhado dliriamente & de saúde. as enttdades e os orgams- tecln. que deve ser 'batida p':r lOõ'o. tavam n9S0s p?vo: malll,rla. esquis-
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EM PRlORlDAI;'E

I
. VOTAÇlío

Vol~cão. em dlscus.lão única !los
Projetos de Resolu\r~o números;

ai NV 79. de 1964, ql1e nega l!<'~n,

ça para jnsl~uração do processo cri.
minaI contl':! o Depulndo Abel Ha..'
phllel 1'inl-o. IDl Comkl\<> de Conj
tJtulçÍlo e Jus.rça), Relator: S!'nllOr

L!l.erte V!-cll'a. '

tosomose, Doença. de Chngns, a bouba, COllLp(lre<:em S. ExlJ$., UCl>m· Numa transposição da célebere fra,
c, se não me engano, o rracoma. panllado8 ela respectiva. Ccrm/rsão se de Linooln "para que uma. nação

e, junto à Mesa, prestam. I) com- exista, ela. não deve ser melo livre e
Acabou-se o tempo désre Mlnu.tro promisso regimental, tomanc!o em melo escrava", eu diria, referindo-metia Saúde e as endemias contmuam

10ra do 'museu, dentro elos- organismos seguida as~enw 710 recinto. à saúde pública, que o mundo n1\o
de nossos ínrelízes Irmãos, zombandc O SR. PRESIDENTE: poderá exístír melo são e meio doneta.
rlas providencias caricatas que se to, Tem" . te.

F I b - I n p:tlavra o 5r. Epllogo de Dal o meu apêlo sincero em nomemam em nosso a.J pai a com ate' IM, Oampo." do Brasil. pare que a organização
VeriIicamos que não são àf~11'l~O~O" O sn, JOAO VEIGA: MundIal da Saúde, diante de tcdes

os pollticos. os representantes do povo ês.~ps malps que nos flagelam, que nos
IJur abordam o kma. Mas demagogos .sr. Presidente peço 'à palavra p~la arrasam e nos vola.tlUzam em matê-
ltrn sido, Isto sim, os Ministros da ord-m com lIcanc;a do orador. rla de saúde. empreenda um movi.
Baúlle, as aulurtrl.idr-s mJJ1l1i1rjn~ (J'" '. mento sérío. Em verdade, são movi-
n"o 'c .mbuem <:la ooç;,o exata do o SU, PRESIDENTE: mentos eartssímos êsses, como o foi
EC,I dever lIe prcpcrcionar ao pov<'1 T2m a palavra o nobre D~pul!Wo. o dg erradlcacão da malária nos ES·
amblr-nte suudávc) U: v'ús dentro do.,. t~dog unidos e no MéxIco onde bl.
T' wrltDs de hJA'irnr'. I P SU. JOãO VEIGA: Ihões de, dé'ares ã foram gastos.
..0 ,~;", BClljow ': Far~h -, ~\l,~J'o: (Pura 1I11Ia rcclamaçrj'o; SC'lIL, revi- ll: o que deejo sinceramente para

lAJ',r.._,n- li V: E~.n, mnha sclrdarte- são tio orador) _ Senhor Prcsldente, nossa Pátria. e, a exemplo dos nossos
<\"Ine ao seu dJ!cur~o quan::!o se come-I, Inha veclamaeõ 'T'ófll pJ Epi'- "eDDr9 o Dia MUll~ ai Ó'.l Snú"e Mas' aeu'Jo, ,nesta m.nha rCCJllmaçaO, lJ:le co ep:Jls i! o tes o wf{O"
J!.lInlta-mn V. Exa. que lu pcça\ os ~'I'u S:JB dos ítens 5 e 6 da pau:Q· oampos consrratute-ma com o Dia
1 f'''I',,'fl para !.nzrr um r;;pJro à rere-, eorn... ?~ndpntes ~os Projetos 2.. ~31 A Mundljll lia S<tlide. (Mu~to bem),
H'MlU uue v, Ex"" f(,z alnúp lu'! de lD,n e 2.633 A65 sejam revistos. O SR l'n"SIDENTE'
)"0UCu "C,<, OJljif-,O , C::be Vo:~.a E.;C"- A pá 3lnn 3 do ,Projeto 2.~3 o pare- . ,.> • - .
Ji'''rJn que no.",-:S mnítnrlstas são mall csr do ,Relator deve.ser encímado por. EEgotaç:a a hora vou levantar a Se5-
!':t"OS e silo em numero multo msufl- Oorn!.,.~no de EdUCSçl'lo e Cultura. To~ são.
r '.,li? rJJH!Jt,(' da Irncn:lúilo da t~rc1al dos. nus do plenárío .sabpmos. disso, DEIXAM DE COlUPARECER OS
tjl'" PÔ-I} em seus om;'l'o;. :Mns• e.W!S avulsos sao dístr'buídos ~ENHORES:

1'1":r1roIDos rl~~ uma grande aJuda! nmp.amente e algun,s ínclusíve fazem
fio Mlnl!;tÍ'J'k da Saúde. D>NJlJ:;;j1 p~rr edo nosso arqUIvo. Amazonas
",miú·Jo. Nnt1llelm o n i r , há, falta de1 Da mcsll1(l, manelr,a. on projeto p nrã
VElha para a flrand~ Tr1 SS30 cll1000 tvll- 2,631', M págInas 2 Parecer elo Re-
111"tl'l'lo mas nllo h'I falta ele espll'lto !<ltc'r'~: não tra.z "COmis,ão de Cons- ArmlllJdQ Cu: 111''' PTB
I:"~ !Dcl'lfJc;o e ele [lU1W~ntJ:> .,01' pnrt~ ~ltu~ção" nem "Cnmi~.são de ECOllO Mal'anMo.
llos sall1tarlstas e, também. dos fundo" mia. .
r;il'lns, d~~e!õ5 l1'ln.tn-mosqultos perdi- F o e!u!J quel;ia que V. Ext ,fI~e: Alberto Aboud PTB
l,~,; nesle Brasil lmrllQo lã ms c:trJa~- Nuo reLra-los oa Orclt;m do D fi. com Cid Con'alho - P'I'B
c[lls do oeste. nas Clll1t!n:~as do nordes- b8S~ 110 Art: 20, InC1l!O·1J. letra D Jopl BarboSa - PSD
10 lIO!' pampas do Rb árllnàe de BuJ mas p~1o menos confeccionap onvos Lulz Fernando - PSD
Enfim em tMa a p~rt? nfio lh~s f!lHa avu!s,'s. I • piaul
o esplrlt.o de sncrHlclo. AsIsll1, nesla E o que pedlr,a a V. Ex (lI1uilo
llor~\ ,também (juero prestar a i'SSi!! bem. I SOuza Santos - UDN
brcsl,c_rQs que tonto ~e tem surifi- o sn. rUESIDEN'!'E: C.eará.
('nelo nO:..8II'; mllls sinceras homena. (Bati~ta RamOs) - A M!'.&.l vai
pCD~. Avalie neste In: tante o CODS- la7.er a verificação solicitada p<lra as Armaluio F,lIlcão - PSD
!-n'!'11mento .do Pl'Psldrnte da Ol'g31l1- providências regimentaIS. costa Lima - UDN
ZD~110 Mundial. que é nosso patl'Jc:lo. Raul Carncil'o - ?T.B
D'~'r ,,-"tnr conr,jrJlll<r.;[j.o !lo ver que O SR, EP1LOGO~DE 'CAlurOS:
hoje, como no passado. o Brasil ainda I SI''m rel'isão do orador) _ Senhor Rio Grande do Norte
('<lnllnun a fi~r Um, r:ranà~ hoe!)ilaJ. Presltlcnte eu havia preparado um COIvlA Motta _ PTB

trllbaiho 'fundame.ntado sôbre o tema Odilon Ribeiro Coutlnll{) - POO
b O St'Ra TEóF'll,Q PIRES - Nobre em debate hoje Dia Mllnd!lll da

2)lU n o, das palmT1l5 ele Vossa &lúd~' Paroioo
E~"clêncla, verJrko fjlle entendeu Ill!tl .•
o eiS ~1l q.;'ee, ' ..• I Entrelanto. lastimo não poder lê.lo Arnaldo La,fnlete - PT:B

(' 'ltJc t' . , ,hoJe, Dal )jfdlr permissão a V. Ex~ Blva'l' Olintho - P8.D
_ lJ' o .e oon JDUC crltlcando OS[ para õportunomente passar êsse cts- Milton CnbrnJ PTB

°1'J ssos sanitaristas. _Não critico os curso à. Taqulgral.ia'a 11m de ser dado Vital do Rêgo - UDN
li ullnt~,~ BanltRrlsta.~. aquéles que CCl'rlQ. ]lel!l. lMu'/o bem ,1
c-umprem o seu dever, aquêles que • Pen1flmbllco
2P lam por suas obrlgaçõt"3 Sou ' . . d lh·
homem do interior. TeMe' nc-am-, O SI.. JOÃO 'otlIG.4.: ' A elma.r C41rva o, - 1'80'
l''lnhat\o ~ ação de algumas-autorlda- (Sem lcvisão do orador) - Senhor fUC;:llI;tmJ:;~es-_U~N
d~•.S sarutárlas e jamais regateeI Presldente sou o terceIro orador.tllS~ DIas Lins _ UDN

Dp all.Sa3 dque.!es qUe realmente erlto parti falar sôbre o Dl6 Mund:al Gpreldo Guedes _ PSD
;'~'Ilrem seus deveres; O que callSa de Saúde. Nada quase posso dizer. Josecnrk1s Guerra _ UDN
t;1'tlcletJf~ m;,u espJrlto é exalamen- Tenho sOmente a lastimar que Se co- José Mp]rs. _ UDN

, fi ,u. e oe fnc.hn:l'n daqueles que memore um dla, como &te, quando no Magalhães Melo _ UDN
~a~1I.1~zcm e querem I'espello. querem Bl'llSI1 tivemos no :EstAelo de-São pau· MlIverne.~ LIma -P'l'B
dl:n~ IIds no peIto, qll~rem honrarias lo' llO4 oosos' de variola 235 na Capl- Al"-," O",.
e qU; (I U~b povo doente. soIredol' tal e 569 no Interior .. ' .......

·e mQrl undo d Ary Pltombo _ Pl'B
SI' PréSld te t' O Sr. Epílogo e campos - Exato. Munl'~ F"lc~o _ PSP. eu , ermlllo minhas pa- . ~ ""

]tIVras, porque quero ouvir os demais) O Sr. Clemens'scwlpaio - Ap.:nas Se::wm1Undo Andr.:lde - UDN
rC'lrli'J],Il qUe se vii" manltestar sôl' do que se tem noiJcJa. '
o asronto. Formulo votos SI' pÍ'es;e O SR. JOAO VEIGA - ." quando Sprgipl!
dente, para que no próximo • - lemos no mundo vinte e três milhões Arnaldo Garcez _ P8.D
t<'nha motivos para. da mane~~om:~ de 9ullômet'ros quadrjldos sUjeito;; à José C<1rlo.~ Teixeira - PSD'
otJmlMn Vi'ltar a esta lTlbuna e ende malária; quando temos no mundo 1
resm- aplausos pela sua. ação no Pais' b~lllão de criaturB.!i sujeitas à malária: Bahia
u~an nao PIlf-s. (Multo bem.' mlllt~ quando tivemos. com a chegada do Hermógencs Prlncipp - psn
vem. Pu/mas). • a"ofeles brt11lblae. 'na elécnda d" 30, Joilo Mendes -:. UD:s

D' '! - . . vJndo da Afrka, 100 ml! criatu' Nonato MClrqll~S - PSD
T('6j!z~1J F/ ô dW

S
' ll roo do Senhor ras aUngldas no Nordeste Bre.sUel·

l'rcslr1e I/ ,rc3 '!, r. BlIao Pinto, ro PC!.1 malária, das 'qua's morreram Esplrlto Sl41to
PfP'lrl" ';' deu:a a Cl!delra da 25 lUli' q=do temos 68 munlcJplos Argllono Dario - PTB

, ,t1lC'fJ flue ti ocu..r"'a ~elo j I' I d Am é J - C 1 P~DBt'nllor Batista l1am '19 Vi ~ 11 er OI o azouss sem um m - ono a mon - ""
Pres':r1Cllte 08, cc- d!cO: qU!lIldO temos em Manaus, (XI- R!o ele Janeiro .

, • pltal do meu Ditado, o hospital Gl!- .
O SR. PRESlDEl'<"rE: túlio Vargas oriundo de projeto de Adolpho oliveira - UDN

• minhn autorIa pronlo llnra funclDnlr Arlo Thodoro - PTB
AchllndO-lle proomtes as SenllOl'es e não inaugurado' ((Mndo temos na Augusto De Gregol'Ío - PT3

QrJlr da Araújo e UbJrajara. tndlo dO Saúde Pública do 'meu Estado 26 va, FAJlberto..de Castm - UD~
Ceará, re.presentantes do t'Sl' e tl'o gns para médicos; quando leml>;; pelo OetílHo Moura - psn
FRP, l'espectlvamente, pelos Estad~ 1>ra..qlJ inteiro conslder{],vel falta de Jorge add-Cun' - PTB !6, 7 .051
do Rio de Janeiro e do Oearl!. pm enfermeiras especlJallzaôns: quando Mario TRmborlndagl1Y - l:'St>
'Vlrtude de licenciamento dos Senhores temos 808 munlcilplos bra.sJle.lros sem Gttnnl1o':<lTa
DeputadN EmmIUlCilI Walsmann e médicos; quando tudo isso se COlU'
Dias M&oedo ccnvltlo s. ,1l1XU... prEt!- tnta, nio t&mos por que dar innt-a. AmareI Neto UON
LOJ'fm o comproml!t!<o J'flIlm81'lM.j oom ~n1ue, pelo menos l!Jn nCJllllO p;ú.~, Ohag,as PreJtu - P&J
c' pltnárlo fi a. saler* li,e p4. ao DI.. Mundial da $ande. EurkQ OUvelr., - PTB

Rube11Jl Bemrdo - P'!'S'
Wflldlr Simões - PTB

l·nnas Gertlls

Antonio -LucIano - PSD
Aquiles Dlnlz - PTB
Austregesilo de Mendonça - PTB
Gilberto FarIa - PSD
José Humberto - UDN (SE)
Leopoldo MacIel - UDN (SE)
Olavo COSta - PSD
Padre Vidigal - PSD
PlÚS de Almplda - PSD
Simão da CUnhll - UDN

São 1'«ulo
Adib caammns - PSD
AfranJo de Ollvelra - UDN'
Amaral Furlon - PW
.Broca. Filho - p".,
campos Vergél.1 - PSP
DiDs Menezes - PTN'
Feroraz Igreja - UDN
Francisco sca1lla - PSD
Geraldo de Barros - PE,P
Helclo Maghenzani - PTB
Henrique Turner - PDC
Herbert Levy - UDN
José Resegue - PTB
Mlllo CE1mmarmllllO - PTB
ortís Monteiro .: PRT
Pedroso JúnIor - PTB .
:Pereira Lopes - UD:V

, PinheiTo Brlsollfl - PSP
RUy' Amaml - I'RT
SUsSumo Hlrala - úDN

GOIás
AnISio' Rocl!a - PSD

Mato Grosso
:Miguel' Marcondes - PTB
Ph1k1delpho G«rcla - PSD
saldanha Derzi - uun....

I'araná
Accioly Filho- PDC
PQulo M<mtaIIS - l'SD
Pelrónlo Fe1'11al - PTB

Santa Catarina
AlbIno Zeni· - UDN
Dlomiclo de Freitas - UDN
Doutelde Andrade - PTB

Rio Qrande do Sul

cid Furtado - PDC
Glodano Alves - PTB
TaTw Dutra - PED
Victor Lssle'1' - ?TB •(!lJJ

VII - O SR. PRESlDENTJo:,

Levanto a scssií.o designando para
llmt\nhã. 11 selluinl,,;

ORDElTl DO DIA
EM URGl1:NOI'A

DlSCUSSÃO

1
Discussiío única do Pr<ljeto de De

ereto Leglslal.jvoil9 214. de 1966, que
auror-za. o Go\'êrno Bras!leiro a ade
rir 11 "COuvençuo ~ôbre a. Escrav~tu'
ra", assinact.l ém Genebra em 25 de
setembro de 1926 é emendada. pelo
protocolo aberto 8 n.sslnatw-a ou à
acel..wão pm ~ de dezembro de 1953
e à "convpnção &uplemr,utar sóbrc Il.
AbOliçãO da EEcl'2vatúra, do Tl'l\ llco
de EõcfoJvos e das InslJtuJçães e Prâ·
ticllS Anlllogas à E'craVl1,tura". fir
mnd~ cm Genebra a 7 de setembro
de 1956: lendo p,al'ecpr 'da. Comls!:ão
de Con.siHulção e JusUça, pela. cons
t:tuclonalldade. (Da Comis;;áo de Re
1ações EKterloresJ, Relatorcs; SIS,
Gilberto ele Azevedo e Cele~Hno FI.
lho.
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Qujnta-feir~ lJ

b) ,N9 80, dlJ,:wõi. 11ee-a 1icen9ll.
para processo crimlMl do Deputal:lo
LIster CaldM. (D<l. COJnijsão de
constitulção e Justiça). Relator: Se
nnor Arruda Cãmal·a..

C) N' 82. de' 1964, que nega lícen
ça, para iDStauração ae processo, cri
minal contra. o Senhor Deputado 'Al
fredo NdSIler. (Da comíssão de com
tltulção . e Justlca). RelatCr: senhor
Wilson Rorlz, ,

d) Nv 83, de 1964. que nega licen-'
ça para instauração de processo ori
minai contra o Senhor Deputado Ge
raldo de Pína , . (!'la Comissão de
con~t:tulção e Justiça). ,Re1~[or: se-
nhor 'Laerte Vieira. '

r r
ceres: da com'ssãc de Constituição. eteUvos du P&9611 .k.--mnéU em llJ ,"'l\

Justiça, .pela COlll!tituciOnalidade eju- tempO de paz; tendo pareceres: da ,Díseu.s.são ún'ca do proJ'eto númere
rídic.ídade do projeto.' !a-vor§.vel àa, Comissão de const:tulção 'e Justiça.
emendas de Plenário de .números 1 peLa. constitucionalidade; favoráveis, 1.161-'A. de 1964, que amplia 'a ísen
e 3 (esta' com subemenda) e contrá- das oomíssões de Segurança xaeío- cão do lmpôsto do sêlo concedida '"
1'10 à de número 2; d4 comíssão de na.l. de Orçamento e de Finanças. firma Aço,s Finos Plrat'nt 5. A.• pelo
Economia favorável ao, projeto e Do Poder Executivo, Relatores: Se- art. 5' da Lei, nQ 3.972. de 13 d",
cóntrArio às emendas de Plenário, nhores Arruda ·Cllmara. cosba ca- outubro de 1961; tendo pareceres: 1$:\
.com voto vencido do Sr. otáv:o CC- valcantí, Armando oorrêc e Flores Comissão de oonstítuícão e Justiça.
sárlo. relativo à de número. 3; da BOar&>., (Entrada .na Câmara: 22 de peLa. constítucíonalídada e íundíctda
comíssno de Flna.nças, favorável ao março v de llUi5; término do prazo: de; favoráveis, 'das. COllúsões de
projeto, com uma' emenda apresenta- '20 de abril de 1965>-'. Economia. e de Finanças. Do S,-
da. pelo relator, contrário' à emenda. ' nnor Brito Velho. Relat.ores: srs.
número ""2, de Plenário, e f.lV01·áveJ 13, Lauro Leitão. Osmar GratulhS e 'Ar.,.
às de números 1 e 3, sendo es.ta úl- Discussão únca do' projéto ruímero Alcântar'l. '.
tíma com adoçãO da subemenda dn- 2, 638-A, de 1965, que dispõe' sõbre 'a 20
Comissão de COnstituição e JUstJÇll., elevação do' capital da Io'ábr:oJ Na- DiscusSão ún'ca do Projeto número
Do Poder Executivo. Relatores: se- cíonal de Motores e dá outras pro- 4,245-F. de 1962, que dispõe sôbre o
nhorcs wnson Martns, Otávio CeEá- vldências; tendo pareceres ; da Co- exercício 'da protíssão de carregador

votaçfw. em dl.Scussão única:, do rio. 011 veíoso e Mário covas., (En- missão de constituiçãO e Justiça, e transportador de Mgagem em por
:Projeto,.ng 2. 594-A-65, que comple-, trads, na oâmara: 16.3,65;' ténnino: pela constitucionalidade e [urrdícída- tos organizados' do Pais, e:'dá .outras
menta a 'LeinQ3.917. de 14 de julho 14.4,65) . de do projeto e inconstttucíonolída- providências. Pareceres às emendas
de 1961. que reerganíza o MinistéHo 8 de da emendo! de Plenário: <J&" 'Co- do senado: das Comissões de Trans-
das l'l.elacões' Exteriores;, tendo pare- Disc\IE.~ãoúnca do projeto' número missões de Economia. de orcamentc portes. Comunicações e obras Pú~J1_
ceras: da ComJ.ssão de Constituição 2.636--.... ·de, 1965. que concede pensão de Flsmilização Flanceira e TOllla<\a cas e de Finanças, ravoráve's M .de
e Justiça. pela const.tucíonalídade e aos beneficiárIOs 00 servidor público de contas. favoráveis ao projeto e ns, 1. 2, 3, 5, 6, 7. 8 p. 9 e contrários
juridieiO:lde do projeto. ,favorável as, -clvil demitido' em decoll'ênc a' do Ato contrários à emenda de Plenário; e; à de n? 4. Relatores: 5r5. Emllío GO-
emendas de Plenár,c . de ns, -4 e 6 rnsUtuclOlPl! c' dá outras.i provídán- d>l comb;são de F'anças• favorável ao mes e Ath.!é Coury. '
(esta com'.subemendaj e contrârío às clas; tendo pareceres: 'da, comissão projeto. com voto, vencido do Senhor
demais; da oomíssão de Re1a~ões de oonsüta.eao -e Justl~ pela cons, Flores Soares. e contrárie à emenda ,21',
E.'CLeriores. com substitutivo. tendo it i d di! plenário. Do Poder R'Cecutivo. to . .
sido consíderadaj, _ prejudícadaj, as t uCi°tuna ade , e jurídícídade, com Relatores: SIs. Djalma Marinho. Flo- Discussão ún'ca do Proje numero
emendas de Plenál':o de ns, ~ a 5 e su~tl tívo, da Comissão ,de Serviço ri ano Rubim, Mendes de Moraes. oa- 1A82-A. de 1963, que dispõe sóbre li.

, " d d' d C . '0 Público. _COm subsutunvo' e da Co' bl'iel ,Hermns .e Edl'<An Garc'a, (En- !Jei orgânica do sistema Admini&-,
rejeita as as ema1S; e. a Offilssa missão de FinallçaS flvorável ao pro- ~ ~ kativo. noder Executivo, Relato~:
de Finanças, favorável. ao projeto e jeto contrário ao subStitutivo da co- karla na Câmara: 22\3.65; t-énnino Senhor GUoStavo Cspanem,!.

~
ntrárlo àS emenda.s de Plenário (DO m ~,. de constituição é Justiça e do prazo: 20.4.65).

er Execútlvol. Reiatores: &enho- às emendo~s Cle Plel1àrio. com voto 14 22 ~
oS Celestino Filho, Adauc[o cardoso Id d ' j •
Flô S (t d . vene o o 61'. ,Mar o Covas.' Relol- DI'sc",oa-o u'n'ca do ProJ'cto nu"mero- Discussão ún ca do Projeto número

e re.s oares En ra ·1 na Call1a- tores:' Srs, Arruda Câmara, ,J,lmJl ~ 1.418-.'\. de 1963, que autoriza o Po-
ro: 16.3.65; tàrmlno do prazo: -14 de Amidw' e_ O.ssial1",Ar~ipe. (E.itra- 2.640cA. de 1965. que dispõe Eôbre o der Executivo a abr'r, pelo Minlsté-
'\brll de 1965). 'da nn C'~lrn' 18 3 65 tn~J'n 1'0 "0 seguro de: erédlto à exporto:ção e dá 1'1'0 dA Fazendn, o ere'dl'to es"""lal de4 ~ ~••, a., •. ;, ",... U outras provldênc·.as; ti!nào pareceres ,~~ >,w t

prazo: 16.4.65)" da 'Comissão de ·const.ltul~ão e Ju.~- CrS 2.765.000.oM (dois bilhões. se e-
Vot,ação. em discussão umca do " 9 " tiça. pela. constitUcionalidade e juri- centos e .sessenta e clnéo milhões de

l'foje[o no,' 2:592-A-1965, que dispõe Dlscu!;Sa'o' !In ca (J'o. ProJ'eto .númn~o dlcida~'e·· fA orá 1 emenda'd cruzeirOs), para' atender àS despesas
°b ~ d t t 1 t ~ u; ~v ve. com' • a que a'p.clfl'ca, tendo ·.v.receres'. -'nso te cu.ros oea ro e. r~gu amen a ,2.639-A; de 1965. que autoriza o p'o- Comis.são de Economia: favoráveis, ~ • ,,- u~

as categorias profi~s onais corre."jJon- der Executiva ll. ,abril:.' pelo ,Minlsté- das Comissões de Orçamento e de Comissão de constituição e Justiça,
dentes, tendo pareceres, clf COlnissão 1':0 da EdUyação e Cultura, o crédito F'scaJi2llção Financeira e TOmada de pela constituc'onalidade e juridlclda
de consHtulção e JusLiça, pc],! 'cons- espccial de Qr$ 180,000.000 (cen{o e Contas; fltvoráveis, com cinc{) emeno' daele; favorável. com emencla, da.
tltucionalidade com SubStitutivo <ta 'oitenta, milhões' de cruzeiros)' para das da'comíssão de Fin nças' e Comissão de Orçamento; com'subS
Coml.ssão de EduooCão e Cultura,:e' da. cust-enJ' as despe..'lls cum obraS d~ re- pen'dente de parecer da Co~ISSãd d~ tltutivo, da. Coml..<são de, Fiscalização
Comissão de Finança!;. favorável ao cupeJ'ação do imóvel sltmido' no ES- Agricultura e Polltlca. RUral. Do Po- Financeira e Tomad,! de Contl!.S: e,
subst tutlvo da. ComLs.~ão de Educa- lado da Guan-;liara. 'à Pra~ do Fla- der Executivo. RelatorC"; Srs. No- da: ComIssão de Fina!,lças. favorável
ção e ,Cultura: Do Poder Executivo. mengo: n9 132; tendo pareceres: da ronha' Filho. stélio Maroja. Mendes ao proj~to~ com adoça0 da emenda
Relatores: Gemido Freire, oceano comissão de 'COnstituição e Justiça, dt> Moraes. Theóph1lo Pires e M.mso' da Comlssao de Orçamento, Do Po
cadeial e Wilson dalmon,' (Entrada pela constitu'cionlllódade: " favorávél. ,Cabral. (Entrada ,na Cã",~'rà: 22 de de~ ~ecutiv~. Relatores: 81'S, La~ro
na Câmara: 15,3.65; Término do pra- col]1 emenda, da Com ssão de FiSCll,-, março de 1065'. término do prazo:, 20 Leltao" FIanulton ,Prado. Humberto
zo: 14. de abrU de 1965). ' llroçãoFinahceira e Tomado] de ,con-' de abril CI~ 19(5)'.,' Lucem e ozanam COelho.

5 tas c. favoráveis. das comiSS5es :de '. 15 PARA' RECEBIMENTO 1;)E
, orçamento ede Finanças. Do· Poder

votação, em discus<ão única do Executivo. Relatores:" ers. Aurlno' DIscussão ún'ca do Projeto,número EMENDAS EM PLENÁR1IO
P.l'ojelo n9 2.631-A-65, que' coMede Val.ois, Humbérto .Lucena., Mendes de 2.644-A. de 1965. que autor za o Po- ,~
isenção dos impostos de importação e ;l',1oraes, 1!. Ary ,!Icântm'a.,. (Entrada der Executivo a abrir. pelo Minis- .
de consumo. bem como de taxa ,de ria Câmara: 22.3.6~;h!rmino do p'ra- fério da Aeronáutlc1, o crédito espe- Altéra d·SJlo.s1tivos da Lei n9 3.244
despacho !lduanelro. para Os maqui- 20 4 (5) c~31 de, crS 103-:-800.000, para o fim de 14, de agÔSto de 1957, autorizoa

lE
'smos e materiais importados pela zo: " -' '10 que especlfica; tendo pareceres:' da 'abertlolra' de crédito e dá outras pro..
. AT' -, Centrais Elétl'ioas Mato-' , Comissão de constituição e Jttotiça. vidênclas. (Do Poder Executivo).

h ossenses S. A. ,e dá. outras provi- 'Discussão ún'ca'iJo'-projeto' número 'Pela constitucionalidade;," favoráveis 'Dlstribuído àS Comissões de constI.
dências; tendo pareceres: da Comis- 2;641-.'1.,' de ,1965, que considera mor- emenda:. das ComiEBões de. Orçamento tuição e Justlca. de Economia. de
são, de eonstituição e Justiça, pela to em defesa da' 'ordetn, das lnStjtll'- e - de . FIscalização, Financeira e To- orçamento. de Fiscalização Financer,.l
constituclonaJid.!de: favoráve:s das ções e do regime. o Major-Aviador mada ,de conms; e. favorá.veJ. da ra e Tomad4 de contas e de Finan..
Comls.~6es de Economia e, de Finan- Rubens Flormtino Vali'; tendó pare.' Comissão· de Finanças. Do Poder ças). (30 dla.). ""
ças. Do 'Poder Executivo. Entrada ceres: da Comissão de COnstituiçãO Executivo. Relatores:: Senhores -ae- '2 '
na Câmara: 18.3.6&; término do pl'a- e Justiça. pela canstitucionalldoJde' mldo Freire, Ruy Santas. Adri!:t :aer~ ter
zo: 16.4.65).,. '.favoráveiS, ,das COmissõeS' de Segu:' ,nardes e"Oayooo e, Ahnendra. (En- de\9'~ ea. ~!a naO,J~.74?'~..~6 dede~rrr.l

6 rança. Nac'onal e de Finanças. ,DO tl:ada na. Cllmara:, 25.3,65; termino i>O ""- n.".. ...
Poder .Executivo. Relatores: '.Senho- do prazo: 23,4:65). dlcação dl\ Malár a, . (Do oder ri'

Votação, em discussão únioa do res Dna Mend Eu lid T h cutivo). Dlslirlbufdo àS (Jomla.$ões
':Projeto n'2.633-R-65. que detel'Illlna Souza s~ntos. ~~trj1~a ~l ~~~a~ ,16COnstltul!l!O e .nís,tl.~. de eMlde e
a. inclusão da especialização de Enge- 22.3.65; .término, do prazo: 20.4.(5). ~ Díscl1SSão única. do Projeic de Re- Finanças. (3' dia). ' ,
nheiro Florestal na enumeração do ' 'solu ã 48 d 191iD ' d
art., 61. do Decreto-lei nQ 8.62". de 11 li ç o 11°' •. e, _ ••"': que oonce e . S

v ceni;'a para.' prossee~ento de pr,o- .
10 de jône:ro de 1946; tendo parece- Discussão ún'Ca do Projeto' número. cesse cr:mi[na1 contra o Deputado Estende aos r~e~tel! d&~
re.s; da Comissão de oomtltuição e 2, 63jl-A, de 1965. que' autoriza. o Po~ Hugo Borghl. (De. comissão de Q9ll8- tinta. políoia. Militar do llilt-Tert'ltó'
Justiça. pela. constitucionalidade. fa- der Executivo a abrir, 'pelo Minlsté- titUição e JuatlQA). _, Relator: Se- do 'Acre os bet:le1fcloa do atual C •
vorá.vel.s. das Comissões de EduClaÇão rio da: Guerra. o' crédito especial de nhor Pedro Aleixo. go de Venolmentos e vantagens dOli
-e Cultut.a. e de Finanças. Do Poder C S 2 750 00.0 'r" MHiWes. (DO Poder DlKeeufi,vo).
Executivo. Relatore. _ SIS~. Ivan r. ' , • para o 1m que, espe., 17 Distribuído ,,- Comlss.ss de ,.._.~

o clt ,ca: tendo pareceres: dll Comis.são . .... u ,-",_
Luz. Padre Nobre é 'J,,1I1O Brun. (En.'. de constituição' e Jústiç.a. pela cons- Discussão ú~ do Projeto de Re- ti~i9ão.e J9MlQll, de !ll!~ e
.trada n.3, Cllmara: 18.3.65;, término t1tucio~alidade; fàvorávi!is, das Co- solu9i\O no 184. de 1959, que concede FiIll1nças. (30 díM.
âo prllzo: 16,4.65). .'.' missões de orçámento e de ,FinançaS. lkença. para processar crimlnalmen- (

7 Pendente de parecer da Comissão de te o Deputado Ney de Albuquerque
Fisoallzação Flnance'.ra, e Tomada de Marsnhão. (Da. Com\.88l\o de consti- ' ISenta. de liJWostos dlJ ~l:a9lII

'DISCU5SAO Conta. do Poder Executiva. "Relato- tuição e J,ustiça)'. , 'e outl'4\,s oontrlbulçóeS t:8ci~ Os gt'o:
Discu.s.são,ún'ca do Projeto número r~s:' Senhores Clodómir ,Leite. Bene- ", ': 18 ' .,' .. neros, m'llreadorlas e equlpamento'

2,593-A,de 1965, que Incorporll. ao dito Voz, Ary Alc~ntara.> (Entrada '~ó U111t:a do !'ro]ertl dé.t!.e- doadoa' ou importados para a Co-
"Fundo" de que t!'ata o Oecreto-lei na. OâmlU'a:, 18.3 65; 'Término do S5lluçlío nQ ?3. de 1ll84, que ,ooncede missão' Naeiane.l de Allmenta~ão, quer
no 3,063, de ?3.40. da "A Equlta.tiva prazo 16.4.65).' , 11C,en~ pare. in8táuração de pl'Dce&SO das organfrlR06es int.ernaelonais, qUl\l"
d tad Id di' 12 cr minaJ. OOIlt1ra o Deputado Ouilher- por GOvernos estrangeiros. (Do Pa-

os ES os un Os o'Bras 1" li im- . .mino de Oliveira. (Da OOmIMão de der Executivo). Distr:bUido às' ~~_
por.lAncia do.~ seus débitos fiscais e Altera o artigo 49 da Lei n' 2,3&1, OonsWou:ltlo 1I,,Ju5I:içs." Relator: missões de Constlt.uidio e ,TII~tlr.ll.'-"de
dá. outr&s prOTldênc!es; tendo par,e- de 7 de J'aneiro de 1"'5 ue ~ a os ... p..... A' .....- m_ I d .

lOV ,q ....lI: ,'" • ......0 _." , ~, "'.:"onOO1 a e e Fmanças. (39' dIa) .



Abril de 1965

A V I S O
AO I'ROJE'rO N" 2 659, DE 1965,

EOO' OFERECIDA A SEGUINTE
E:\lENDA:

orARIO DO CONORe:SSONACIONA~ _JSeção f)'

4

Deslí/Ulefa ti verificar, In loco, as
orlçens, natureza Il projlmdtdade ,da
agitação reinante n08 meios rurais de
Governador Valadares, em Mlna& ae-

1 rais, e em qualquer outro ponto do
Dcntintuia a apurar as causas que Z'errltório Nacional.'

orioinam o constante aumellto do Hora: 16.00 hs, EMENDA AO PROJETO DE Llll[ N9
contrabando de ouro e pedras preeio- 2.659, DE 1966
"<lo! Local: Bloco Parlamentar dOs Pe-

quenos Pa.rtidos. ' O artigo 2'1 paSsiu'a\, lt ter ~ seguinte
Hora: 14,00 hs, A' to A 'á d nal_'~rl'o redação:Local: Sala de ReuIlÍões das ozrs, ssun: prec.~ o o """"'w
Assunto: Depoimento dos Senhores Final. . Art. 29. O crédlto especial de que

Nasslf Daher. Prefeito de er:!lt.allna li trl\~ a presente lei ser' registrado e
e Professor Esmeraldino Rem. Dest/lllUla a Im:estlgar M comprM dlstribuldo ao Tesouro Nllelonnl. pelo

.. do LIOlld Sl'Mllelro e A/Tetamento de Tribunal de çontas. observado ~.:
~ . NaviO<!. }:!OIto no artIgo 43, di. lei 4 .3_~ .<

DCRt/1UIda a Invesfif/4r 4 situaçdc Hora: 10,00 e 15.00 hs.. 17 de março de 19M.
da indúStria do FUII10. LOclI1: paltíclo Tlrad0l1l.€$ _ ~ Sala das Sessóe., • da Úlril de 11l65.

Hora: 13,30 bs. lado da aUanabllTe. Paulo M/U!arlnf.

Quinta-fE'ira. •1768

7

Desdobra em duas unidades unlver.,
sl.ártas dIstintas a atual Faculdade
de F'al'múcla e odontolOgia da 'Uni
vcr"ld,ade do Cearã, IDa Poder Exe
cut \,0), DIst,ribuldo ás ComiSSões de
Cl}n.'utul~áo e Justiça, de EducaçãO
e cuttura e de Finanças). (2" dia>,

8

Autoriza a abertura, pelo Ministé
rio da Vls.çi\o e obras Públlcs.~, do
crédito espeeíaj de cr$ 1,300.000,000,
para o fim que mencrotsc , (DO PO<Ier
Exrcut voJ. DIstribuído Ai6 COl11j.~ões

s:»' -- -- x_ -

fi • Ide Con.~jt~Ul,;ão e Justlça, de Orça- Local: Sala da Comlf.são de Trans- Assunto: Depoimento dos senhores
. menta, de Flscallzação Flna.ncc!ra e portes . Ca.pltão Edoordo carvalho Ri~lro.

/"ulorJzn o Poder Exe~util'o 11 abrlr. TOlOOda de Oontas e de Finanças. Ass.mt<l: Dep<>illlento do Sr. Kurt' Capitão João Botelho Machado' e or.
pejo Ministério da SJuüe, ,o créd to (2'1 dia). Augusto sLurin _ Diretor Presidente Acyl1no Pe&-«la da s:lveil'a Filho.
c.-'F'c'a1 de crs 12789.526 rdoze 001- 9 da INDUCOMBOR.. 6
1110ell. setecentos c oitenta e nove Dá nova red.1çM ao § 2~ e acres-
rnll, qulnhcntos e vinte seis cr uzeí- cenra mais Um parágrafo no art. 16 S COMISSóES ESI'EatAlS
ros) para. pcgamento de dcspeta,s de da Lei n" 4.328, de 30 de abril de Destinada a estudar o Problema do .EMENDA CONEiI'ITUClONAL
l'fJJ)[1 :nzlos c armazenagem de leite . 96~ .Código de Vencimentos dos lIfllltrio de retro no Brasil, sua ex- ' Nq 28, DE 1964
em pó, na forma do Decreto número Mil lares) . (Do Poder Excclltlvo) ,p/oração, TralLsporte e Exportação,
50. ?41. de 24 de- junho de 1961. (DO Dlstl'lbuitlo 1J.S comt''''ões de Oonst!- bem coma as Atividades do Gru)llJ lllcre.scentn lnelro no a.rt. &3 da.
l'oder ExecutivoJ. DlStr buído àS tlllçiio e Justiça, de seguran~a Na- Hanna 110 Brasil, atrat'cs suas sub- ConstituIção Federal.
CDm!s,ó~.s de ConElituiçào e JUStJÇl, cíonal e de Frosn",,,;;, (2q dia), sidiárlas. Hora: 16,00 hs,
deOrramento de FiseaJlzaçfio plnan- Rora: 15,00 hs. .'
c-Ira e Tom,:da ele Contas e de 'Fi- 10 Local: salil da Comissão de Orça.- Local: sala .da eomi!Sáo de Edu-
n~n-;D,l. eSQ ôia). Cri!. rsUmuJos ao uumento de pro. mento, eação e CUltura.

S clutlVidllde e â contenção de preços Assunto: Depoimento do Brigadeiro A.lSunt<J: lDStalaçlio da. co.m~o.
e dá outras providências. (Do Po- ed MU I Pr ld nte da CO

DiqJóe sóbre II organização, IW1· der ExecUrvO), Dís!rlbuldo às Co- G;~ue:. n z - es e . -
r:',"nmrnto e execucüo dos reg stros mlsMcs de constituição e Justiça, de S •
gmea]é,gícos de animais domcstices Economia e de Finanr,as, (2. dIa),
no pais. IDo Poder Executivo). OL~·

tríbu 'do àS comis--ões de COnstltul· AVISOS
~'1'0 e ,Justiça., de AgrlculLdra e Po- lOAIL"SÓli:S pARLAMENTARES DE INQUÉnITO
l!ti~a Rural e de Finanças). (3" dia I ,
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.i ITIce-L1derllf
PR - Nogueira de RezeI1<te.

r Norberto Schm1dt .

DIRETORl aylvta Evelyu Knapp

LoeaI: lS· andar do AUll:tO - Teleflniel 1-5851 e I-lIIllS-RamaI 271

ºOMISSOES PERMANENTES, DE INQUÉBI'J.'o,
, ESPECIAIS, l\ttS'fAS E EX~RNAS

Comissões PJlr~mentes .
CHEFE: GENY XAVIER AIARQUliS

Local: lZ~ .. ')dBr do Anen - RanlaI I~

l'o,RMA "A~

PSD - Va{(O - Vice-PresIdente

PSD - E'elxoto. da ,;, '.: d

PSD - Phl1adelpho (luela

PSD - Mario GOme.'!

PTB - JOIío HercuJ1no

TURMA ~'B"

Comlssio do Distrito Federal
UDN ' - G:utJ.helrme Maohano _

\\dente, - ,

P'1'B - José .Barbl>Sa _ V1ce·prC4
, sídente

PSD - JOSé Burnett
PSD - Ovlc[o de- Abreu
pSD - Ovldio (le Abreu
pSD - Ulysses Gulmarã<v
PSD - WIlson Roriz
PTB ... Aurlno l[aIols
PTB - Manoel Barbuda- ,
PT.B - Noronha Filho
UDN -,Vago
UDN - Laerte Vieira
UDN - Wilson Martins
PDO - Accioly Filho
pep - Alitedo Nasser
Ooligação PR.P - PSB _ PST -i

Vogo. .
Coligação PTN - MTR - PRT ...

Pei\ro l\oIl;rão
SUPLENTES

PSD - Aderbal Jurema
PSD - Anís.o Rocha
PSD - Getúlio Moura
PSD - phagas Freitas
1'50 - Geraltlo Guedes
PSD - Paes de Andrade
peD - Lauro Leitão
1'SD - Osni Regls
PSD - Renato Al:eredo

, P'I'B -_Alceu de Cll.rvalho
PTB - Altino Machado
PTB - Argllano Dario
PTB - Clodomir Leite
PTB - Flol'íceno Paixão
PTB ... Humberto EI-Jaicll:
PTB - Jorda Said Cur:v
PTB - Oswaldo Lima .Filho '
UDN - Ai.omar Baleeiro
UDN - Dnar Mendes
UDN - Ernttlll 'Sátu'o
UDN ... Guilherme .MaChado
UDN - Nicolau I'wna
UDN - pedro A1eixo
UDN :- SImão aa. ClInha
1'00 - Franco Montaro
PDO - Teóflla de Andrade
PDO - Ma.mz Falcão
1'81' - Stélto MaroJa
PR - Walter Pa.s.sos
Coligaçúo' - PRP - PSB - PErI: _

~a.n LUZ
Collgaçiio PTN - MTR - PRT_

Tufy Nn..'<l1! '
IUlUNIOES '

Tl1n1lA "A" - TêrÇcs.telras, àS 16
hOras e 30 minutos, .

Turma "B" - Qulntas-felrM, às 115
horas e 30 ~utos.

Plenárias -' Quart.l.s-felras, As li
horas e SO m\nuros. ."

sala 202 do EdlfIeio prInoIpal.
Secretá,rlo: Paulo Rocha
ASsl~umf,· 'Roberto TOrres BolJan;' •

V .

Comissão de. Constituição
e Justica '

C0ll'!issão de Agricultura e,
Política Rural

PSD - PMl1eoo Chaves, Preblden~e
P'l'B - Renato CelidOlÚo. Vice

Presidente
UDN - .Augusto Novais, Vice-p.re·

sidente
.pSD - Lyrl0 BertoU
PSD - Arnaldo Garcez
PSD - Mo~a san~
PSD - Manoel Atme1dl
PSD - Paute Montans
PSD - ,Pedre ZimmermllD.l1
PTB - Berâcl!o do Rêgo
PTB - João Mendes Ollmplo
PTB - Mandeb l'~lbo

P1~ - Ney Maranhã~
PTB - Rul LIno .
UDN - COrrea dn casta
UDN - Furtado' LeIte
UDN - Iterbert Levy
lJDN - Jaies Mach8dq

. 1'81' nILsoD Clllmon
PDC Paulo ooeino
PTN Josaphat Azevedo
PRT - Lino Morganti ,
PRP - Ivan Luz

SOl'LE1'ln:s

PSD - Tarso Dutra - Presidente
, TURMA ,rA"

trDN - Djalinn. Marinho - vJet-
:Presidente

PSD - Castro Oeste.
PSD - Celestino Filho
PSD - Nelson carneiro
PSD - Vi~ira de Mello

•PTB - Ohagas "Rodrigues
PTB - Flávio MSJ'clllo

, PTB ..,.. Andrade LIma f'l1lw
PTB - MatheUs 8chm1dt
UDN.'" Geraldo Freire
trDN - JÔ6é Meira
UDN - RondoD Pacbeoo
PIlO - Arruda CAntara.
PSP - Arnaldo Oe:de1ra
Pa - Vago

1'SD - CeJest1no Filho
PSD - Gayoso li AJmendrp
PSD - Luciano Machado
pSD - Mareia! Terra
PSD - Ozanam' COelho
PSD - Ala1r Ferreir~
PSD - Pbiladelpho Garcia
P';['B - Hélclo .Maghenzan1
PTB - Chagas RodrIgues
!?TB - Manoel' Barbuda .
P'1'B - Wilson Chedld
pTB - Paula Maearlni
UDN - Atran10 de Oliveire
UDN ... Newton Carneiro
UDN - ll:d1son Clareia
UDN - Guilherme Maohac1l.
UDN Pereira [,11010 .
PSP Alexandre Costa
PDO AtbieOoury
PSB - Roberto Baturn1Do
PST - Vago
PRP - Vago '
PRT - }Iugo :Borgh1

Reuniões: As têrgas-fsU'llS. êf> 115
1lloras e 80 minutos.

SeoretArlaI Maria. José LeobOlllJ.

Aécio Cunha.
Vlae-Lloeresc

Nogueira de Rezende
Theóphllo Pires
Walter Pa.ssos _

PU
Lider

RobertÕ Baturn1no

Vlee-Líder
Fontes Tllrres

l?RT

Lk!eI
Rui· Ama.ral

. Vice-Líder
Llao Morgantl

1i'S1
wor

MArio Oovas
VIce-I.Jderll

EsmeriDo Arruda
Adr1áo aernardes

M'1'R
Ltder

Dervll1e Allegrettl

Vlee-I.Jderes
Ewaldo PInto
J&lm Brum

Raul PUa.

. V1C11-Lfderta
João Herculino
Arg1lano Dario
Chagas Rodrigues
Andrade Llma
Jamil Amlden
Ciemens Sampaio

DOM

Lldllr
/.!l'11JUl1 Sátiro

." , Vlce-LIdtrel
Corrêa da Oosta
Manuel Taveira;_
Padre Godinho
Djalma M:s.r1nho
Aroldo Carva.lho
ll91as Carmo
Adolfo Oliveira
WIlSon MartlD"
Tourinho Da.n~

PSP
Lider

,Arnaldo Cerdeira

Vlce-L1dercs
. Bento Gonçalves

Mun12 Falcão
Pinheiro Brlsolla
Stél10 Moroja

POO .
Udér

Euclides, Trlches
. Vlce-Mder. •

Henrique I'urne: ..
JOdé RIcha
Theophllo Andrade
Ge:emIas l"Ontes
OdiloD OAottlnho

, E"p'I

Llder
ilamllton Prado,

Vlce.LIder81
DJaB Menezes
Floria.nO RubJm

li'R
Udlll'

PRl'
wa

PIJD!o Salgado
. Vice-'Udmlll

AbeJ Rafael pJ1'1w .
[vau t.uz
"06Wa1do . unell4
Alfo%lllO Anschau

Pro
LIde!

LIDERES DE· PARTIDOS
PSD
LlOe1'

MartIns Rodrigues
VICe-Llllertl

Leopoldo !."eres
JCIâo Menezes
bar Slllda.nJ1a
AlU1Zlo Bezerra
J&nduby O&rnelro
AloIsio de Osstro
Getnll... Maure
UlMmo de OarvllJho
.Antonio Fellolano
Castro coeta
Pllnlo OOSta
Penwcht ,Barcellos
Matos Oarvalho

Pl'B
Llder

Doute1 clt Andrade

Mesa
Presidente - !lilao Pinto,
19 Vice-Presidente - Batista Ra

inos.
, ~ Vice-PresIdente - Mário Gomes.

19 Seeretá,rlo - Nilo Coelho
29 Secretá.rio - Henrique La Roo-

qU~ ,
39 Secretá.r1o - Em1l1o Gomes,
49 Seeretá.rio - Nogueira de Re-

lende.
19 Suplente - Dirceu Cardoso.
ll9 Suplente - JoAo Veiga.
39 Suplente - Gabriel Bmnes.
49 Suplente - José Menck.

LlDER E VICE-LIDERES
DE BLOCO PARLAMENTAIJ

UA MAIORIA
uaer:

Pearo Alelxo
VIce-L14eN8 '

toSP ... Amal40 Cerdeir,
UDN - Erna.ny Sátiro
UDN - RondoD pacheco
PSD - Mendes de MorlÚS

'tlDN ... Raimundo E'ad1Jhll
• DA MlNORJA

Unet
PT:l3 - DouteJ de AI1c1rade-

Vice-Lideres
li'T.B Joã.o Bereu11no
1'TB OSWaldo lAma FIlho
PTB - Breno da SUveira
l?'I'B ~l Olá oarvalbo
;PSB - Roberto saturnlnf
P'l'B - UD1r1o Machado
Fl'B - Milton Rels
PTB - Antonto BresoUD,
PTB ChagoS Rodrlgues.
PTB Ivete Var«as
PTB' - oesar Prleto
1'''"8 - Zairé Nunes

Illpéo pA.ttL.AMENTAJ,
UDN-PL

uêle1
ODN ... Aliomar Baleeiro

\TIce-L1rteres
lJDN RUy santos
PL Raul f'Jlls I

PL - Brite Velho
trDN - Herbert Le"l
UDN - Bllac Pinto
UDN - Ad<lucto Cardoso
trDN - Oscar Corrêa

SW0ü PiútLAMENTÁR
<NDEPENOENTE

PSL , PRT
Lideres

l!SD - Marttns Rodrlg'Ues I

"R'r -;~u~ B:~AR: \'I
I?SI? - pTN - P8'l ... pR - Mm •

-'PDO
uae:

PDC - Théophllo de Andrad.
V!ce-UOerEG ' ,

PDC .. f!;ucll<1l!$ .l'l1ches
lIR - Aécio Cunha 1
MTR - Dorvll1e Allegrettl
rsp - Arnaldo Cerdeirll
~ - Hamilton Prado
PST - Mário Covas
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Comissão de Legislação Social
-"resIdente: Deputado Adyllo Vianna

IPTB - aSI
Vlcc-Prcslr.lcntc: Depulado Hermes

Macedo IUDN ..;. PRI
Vlce-Prcsidente: Deputado Jemo

Fernandes (PSU -'- PEI .

EFETIVOS
PSD - Allllr FerreIra (RJ)
PSO ,.. Anisio Rocha IGO)
PSD - Gilberto Faria IMO)
1'80 - José E.tcves ,IAM)
P'1'B - Oll!nlr Martins lRJ)
PTB - Hélclo Maghe02anl (81")
PTB - Jollo AJves (BM
PTB - Llno Braun (Ra)
PTB - MlJlo Gamal'o~ano 151')
UDN - Elias em'mo (MG)
UDN - Fl'ancellno Pel'elra (MG)
UDN - Leopoldo Maciel (MG)
UDN - Heitor Dias (BAI .
PSB - Fontes 'rõrres IRJ)
PST - Luiz Pemlra (FEl
PRT - Ruy Amaral (SP)
pSP - Muniz Falcfio IAL)
PDC - OeremlllS Fontes (RJ)

SUPLEN'l'Ell
<'SD - Chagas Freitas 1GB)
P8D - Geraldo .Mesquita (AC)
PSD - Jorge Kalume (AO>
PIi!D - Moura Santos IPI)
FSD - Tarso Dutra (RS)
PSD - WlJson Rorlz lCE)
PTB' - Breno. da SlJveJra (OS)
PTB - oJalma Passos (AM)
PTB - 1"Iorleeno Palxllo tRS)
P'1'B - Mário Mnla (AC)
,PTB - Noronua Filho (GB)
PTB - Wllsi:m Chedld (PRI
.UDN - Adolpho de Oliveira (RJ).

Comissão de Fiscalização Fi
nanceira e Tomada de Contas

l'L - Plinlo Lemos - Presidente
TURMA "A"

PTB - Clóvis hlolla - Vlce·l're~
sldente

PSD - Gcraldo Mesquita
PSD - LeopoldO Peres
PSD - Pacs de AJmeida
PTB - PedIa Brllga

, I -L." 'P'l'B - Luna Freire
a qu a.....· PTB _ Theódulo Albuquerque

UDN - Gabriel Hermes
ODN - Norberto Scbmldt
PSI? - Ludovlco de Almeida
PTN - Mauricio Cloulart

, TURMA ":8"
PSD - Jo.io Menezes - Vlce-Pre~

sldente
Pre- PSD _ Humberto Lucena

FSD - Lauro LeIlão
PSD - José CIIJ'IOS TcJxell'a
PTB - Lacorte Vltalle
PTB - Fernando Gama
UDN - Costa LIma
UDN - AntôniO cartos MllIIall1l1ea
PDC - Minoro Mlynmoto
PR - TheóplllJa Pires.
PST - Adrliío Bcmardes

5lJPLEN'ttS
PSD - AJulsio 13ezerrll
PSO - Ollberto PlIJ'la
PSD - Janduhy Carneiro
PSD - OvldJo de Abreu
FSD -Phlladelpho Garcia
pSD - \Valdemar GulRlarães
PSD - '![ultisbJgue Tamura
pTB - Jollo Hercullno
PTB - Arlo 'I1Jeodoro
PTB - Clemens Sllmllalo
PTB - WlJsOl1 Chedld
PTB - Souto Maior
ODN - AJlomar Baleeiro
UDN - Ezequlas Costn
UDN .:.. Oeraldo Freire
UDN - Lourívaí BatJsta
UDN - RlIuJ ,de Ooes
1"81' - Clodomlr MlIIet
FDC - Arruda Câmara
PTN - Hamilton Prado
PR - Vago
PSP - Esmerlllo Arruda
Reunião: Qulntas-tet"as às 111 ho

ras - 219 ando
St!cl't'tárla: SteIJa Prata da SlIva

Lopes,
Assistente: Maria aeralda Orrlco

, I'upack.

(Seção I)

I U :Li\",,1 's"

.Comissão de, Finanças
F5D - Perll{',chl BarcenO&

sídente,

fTB.- JOSé Barbosa.
1'TB - Nec)'r NOVolil
PTB - Paulo Freire
UDN - Albino zelll'
UDN - .F'rallcellno Pereira
UDN - José Carlos' Clueno.
UON - osstan Ararlpe
UDN - paulo Sarasate
1'S1' - St~ljo Maroja
1'00 - Carlos Werneck
MTR - Ewaldo Plnto

onN ,- Pereira Lopes. V.lco·PrIlll1
dente

E'SD - Amarlll FurJan
1'50 - Ary A.lcantua
J?W) - Mar'" laaworJnde~
1'80 - Ozanattl Ooelhe
PSU - WaJCJemlU awmUl1er
p'ra - Anil fbeol1oro
PTB - Ma!Iao Oabra!
p'ra - WllA"" Cbed1d
E'TB.- cesar. prieto.,
UUl'o - Ftore! lilolUee
OD~ - SOllU SlUlkl!l
UUN - OSSlao Ararlpe
PSP - Hegel Morhy
PST - MllJ'lo C4U.!l
PTB - ccsar Prieto

E'SP - Curval1lo Sobrt.n1:lo,
f'reslaelJU/

1'50 - Blval Ollnto ,
PtID - Job.o Hlbelrb
PSD - Jo... li'retre '
PTB - Andrade Lima Filho
PTS - Aw-eo Qt Me1lo
eTB - ArglIano DSJ10

OUN - EdÍllOn Cla",!.
ODN - F1avtano R'belro
ODN - Alltl'.!! Macrdo
ODN - O.>caJ Jardoso-
POC - AthJé coury
PTN _ Tu1y Nlmil1
p~ - VaJl'()

MTR - Jairo I:lrum

FteunlM.s: l'LH;.1S.telras
tCIras és ID,JO ho- .,

SecretArio: "arl hoc", MaJ'ta CWW
",.,1"'1.

PSU - OJuv~ l'e"t>lD/I
PSD - Orlando BertoU
PdiJ - LeV) 1'0."''''
PSD - Oay08t. t AJ1lIenclra
PSD - Mour.. :lanWt '
FSO - Rem "I Azcre •
PSlJ - PUnJc Costll
PSO - Osny Regls
PSO - -Oltlmo :te carvalho
OTB - Pllulo Macarlni
PTB - Fernando GB.JDa
P'I's - ClemeD. ilUllpa10
l'TB - Souto Maior
PSB - Roberto Sllturnlno
PTB - lnJr. Nune.'
PTB - !:Ielclo Maghenzani
lJDJII - ~_'Uaul!» OOllta
PTB - Furtado r,elte
UDN - RaUl d~ Góes
UDN - 'tIns";, .'tJh"
UDN - Ruy Santos
UDN - PllnJO I.enJ()$
UDN - José Humberto
PSI? - 'Vtlson Calmon
PSP - Ualo ~tl(laldl
PDC ..,. Franco M"ntoro
1'SS - Vago, .
Coligaçâo - pTN - MTR - PR1

- RamUton Prado
Coligação - pET - PSB - PRP

_ Vago ,
"n - Aécio cunI1.!
As quartas e qulntas-relra.' lU Ui bo

raa 11 30 lI11nutlill.

Seoret.árill: Obylú vUllldill. d. oar,
, "l1lhP .

DrARIO oo CONGRESSO NACIONAL

MorR - Dcrv.JleAUegrettl
PSD - Oel'e.ldo Me.ljulla
PSD - Joeé Ba:bo.sn.
PSD - Lauro Leitão
FSD - Medeiros Netto·
FSD - Orlando n~rtoUi

PSD - Pinheiro 01laS'~.s
PTB - AntOnio Antibelll
PTB - Lacôrte VltaJle
PTB - Humberto el-JlIlck

PSD - AJU1Zio Bezerra.
pSO - Benrlque LIma.
PSD - Jolio Menezes.
fSD - Ala1r Ferrefi"a

PSJJ - LUciano Maobado.

PSD - Mendes de Moraes

PSO - Pacnecc Cbaveos.
paD - Paulo Montll1lJl.

PSO - Pedro Zlmmermatlll.
PSO - peu:ot<; da smel1B.

'PTB - Arlosto Am~do.

.PTB - Paulo Macarln1

·PTB - RaUl Carnl:JJ"u.

1'1'13 - Renf.:t.C, C'c'a:inlo.

PTB - Al'Io Theodoro

PTa - AJlUlnu: Bre.ol1l1

PTB - Juse Barbosa

PTB - Joií.o l:IercuJ1Jw

OON - AJde sampaio.

UD.i.'l - ll11Ja, Carmo.

tIDN - F':..rtlldo Leite,

"apN - Berme! MacedO..

ODN _ Manoel f'avW8.

UDN - OsCar Correa..
onN _ Raimundo Padtlha.

psp - Bento' Gún~v~.

?BP - Oarvalho SollrtnJ:lo
1:'00 _ Theóph1lo ..e AJldrô'd'

PDO _ Jose Richa

P8'r _Esmerlno Arruda,

PRT - Llno Morsanti.

fU:UNIOES
0.·; QU i.I'tr~-!eJru AI »'rurma

llura.>

L'urma ",a"; Qu1Dtaa-teJ.l'lLti '" li
nora.'>

seerct.á,rlo; AJ:iton1o 0111& Ribeiro,

Comissão' de Educação e
Cultura

• UDN - Pasidenl.e: Deputado Lau
ro Cruz

pso - pcplllado oasa COimbra -
Vicc-Pre~ dcn te

PSD - AderbJI Jurema
PSD - AntonJo Alme!da
·?SD - Du.() Colrllbrjt
eso - Dirceu Cnrdo..o
J?SD - Renato AZ6.edo
PSD - Lauro Leilão

·PSD - YukJ.>Wgue Tamura
PTB - lvar SaldlUilill.
PTB - ElJas Naele
PTB - Padre Nobre (MG).
PTB - lliluJ Cal'nelro IOE).
PTB - MllIo Cllmmllrosano
"PTB- DJn.ID14 passos
UDN - Bl'aga Ramos (PR).

.. UON - Britto Velhu c.RGS).
UDN - Caridoso de MelleZeS (OB)
UDN -"Ocetlno Co.rlelal IPL).
PSP - ClImpo.;; Verg,,1
PDC - J~c Rkba

prB - Ant"nlO Bresclín
P'I'B - PaUlo f'rel.re
PTB _ Olordaa" Alves
UDN - Arnaldo Noguelta
UDN - Padre GOdlnM ,
UDN _' Magalhà:es Melo
PSP - Ludovlco de AJmeJIb.

ruRMA "S"

pTE _ Brcllo da SlJva. Vlee·Pre.sl.
dente

P8D-- Vago
PSU - canos Murllo
PSU - OUS1.avO capanems
PSD -, 'Wanderley Dantas
P'l'S - Necy lII,ovae.
'P'l'B - Rezende MonUllJ'o
UDN - J!]pllogo de Campo,
UUN _ Eml\':il Calado
PDa - José Menck
O</IJgacao - PS'T - 1'511 - MTR

Vtlgo
ColJgaçllo FTN - PRT - MaroeJo

Gantord.

Comissão de Economia
PTB - (Jnlrlo· Machado - Pt~

1ente,
L'URMA °A w

PSD - Tllncredo Neves Vle.-
Prealden te.

PSO - Curiba aUeIlo.
I'SD- MAno E'lV8
1'80 - VlIgo
<'50 - 'Jml Rl!~
PTB -- Aucllzlo PInheiro
PTB - Vago
PTB - Vago
ODN - OU VeIJozo
UON - José Carla"
UDN - l'ourlnho' DIiJl~
UDN - Octávio Cesárlo
PSP - Bernardo Bello
PDa _ Carlos lVerneck
P'Ni - l"lorllltlO RIlh!m

rt1MA OS"

UDN - Alvaro Calão - Vlot-Prt·
údente,

FSD - Oeraldo Guedes
PSD - Dias Macedo
PSD - Jorge B:aJume.
PoSD - Marcial Terra
PSO - I'eotonlr Netó.
1'TB - Expedl~ Rodrigues
PTB - AugUSkl ele areilJrlo
PTB - José Mllrla RIbeiro
!"I':n - Osmar ClraNlha,
UDN - Simâo da ':'unha.
UON - Sussumu Hirllta.
PSP _ 5l.éllo MArola
1'00 - l"rálleo Mdntoro
PSB - Fontes T<'Irres

suplenv.s

PSU - AnL.lo Rocha
PSU - Arma.nélo Leite
PSD - Duo COImbra
PSU _ DLrce:.! Carlluso
PSD _ Lauro Leltà" ,
PSD - Moura slUÍ!.Js
i-an _ OZlLI1am coelbo
PSU - Rachid Ma.med
PTB - BeráeJ10 Rêgo
P'rB - Ivete Vo.rgllS
PTB - Ml1ton Relll
PTB - Bf'Zet'Ta UJte
1''1"8'- Baeta NeVe!
PTB - Ojalma PlUlSOS
PTB - Haroldo Duarte
UflN - Augusto Novais
UflN - Lourival BaUsta
UU!: - Elllion Oarcla
UDN '- fl'ranceJlnt. Perel.ra
UDN - Nlcolau fuma
UDN - WUsotl Martl.D8
PSP _' carvalho 5Ob11nho
PDC - Guemtu Fontes
Collgaçllo _ ps'r _ p~B. - MTR
Márlt COvas
COllgllcllo - P'J'N - PRT - Mau

ricio GO\11art - FlorIano Rublm.
. HeunU>es

Turma MA" - QlI1n1.as-teiru. la 10
horaa

Turma U B" - QuartJls-feJrllS, '" 15
horllS:

Local: Corredor para o tutW'o An.
xo dC1S ComJssljes,

Secretârla: Ca~en Caram.
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, . ~oI!lissão de Orçamento
PSD - Oullhennlno de' OI1vlka

Preslaente

Tumia C - Quintas-felras' U 1&, REUNJOES
,horas. Turma "A" - ÀS quartas-reíraa-ãs

Secretário: Samuel MaJhe1roa. 15,30 horas.
"Auxiliares: Aurelllino Lopes can- , Turma "B" - As quintas-feiras. às
çado - Salvador R111~ro Mayrlnk - 15,30 horas.
Anderson Fernandes Dourado. Local - 139 andar. do Anexo. '

Secretário :- José Mário .Bimbato. '
<Publicação .autorízada pelo Presi·

dente, 'para estudo).

PTN - Hamilton· pradl>
PSP - Olodomtt .M1llet

roRMA "B"
PTB - souto Maior, ~lC''''nul

dente
. PSU - Armando Oorrêa
, P51.I - ,BenedJ~ Vaz

P80 -Joaqtum Ramoe Comissão lie Redação
psu - Paes, de Al1Clrad8 .
PSU _ RapnaeJ Rezende PSU - Medeiros /(eoo. Pr8lWi8Dte

~~ : ~~~~o 8~~ura ~~.:- i'~~:l F~~n~~~ Comi'Ssáo de· Saúde
E'I'B - Clemens Sampaio t''l'B - :,~OdOUUIL.eJte ODN _ HamUton Nogueira; Prllllloo
?TB - FlIlI1Sl:l!nD PalXào PTB - Eurico Ribeiro 'daDte '
OlJN. - Dom MenO. 'l!iuplen/ea PSD - SéIl1S ,pllCJleco. Vw.- PrHl
UDN '- Luiz Bl'DI1ZOO(!O P8U - MartlnJi I:'l.odrigues dente

'UDN - Newton Carneiro P80 - Walier Batista PTB _ Vago _ Vlce-!'res1den.te
oULJlII _ 'SaiOlinha DerGi ' I?'l'B - Arnaldo .Lata.l'ette P.sI> _ MatoB Oarvalbo .Ó ,

1"00 - Cid Furtado ,I?TB - Ruy ,LIDo PSl:> _ João R1be1ro
pSI? - Bento GonçalVes 'ODN~- OIUU Mendes, Ii'SD '_ Jaeder Albergaria
PRo _ Walter Passos, seeretâríó - Aniõn\o de Pádua RI-' 1"80 _ Vago . '

. , j'URMA 'O" beiro..' PTB -, Miguel Maroondea
I?SP .::. Jjlllnary .Nunes. Vioe-preal'- Reuniões: Quintas· feiras, lI.s 16 no- PTB'- Mtno Maia I

dente', rEIS. 'PTB _ Austregesllode MelIaonça
1"&0 ·-')e.\.56 Freirp . ?TB _ "N~'eJ Bttffara
'1"6D ...;. Antônio Felleiano Comisão de Relações Exteriores PTB":' vü:'gi Rosado
psu - Dlmo Pires UDN _ Raymurido Padlllla _ Pre-' UDN - Carvalhc Neto
f'-SO - Uetl1Uo 'Moura ' ' sídente, c UDN - Albino Zen! - ,
PSD - Joei Ba:rbosa TURMA "A" UDN - JOSé Humberto.
,psu '- J anàuny Oarneiro PTB _ Gilberto Campello ~ de .llZt-' UUN'" Leão Samplúo
PTB - Milvernes Uma. , PSP' _ Lopode OlI.Stro
E"l'B '- Maia Neto ' vedo '- Vice-Presidente. !"DC _ ArllltOfane.s Fernand••
PTB - O••wal<!(] Ume FUbo.· PSD - Mendes de Morais. MTR _ Vago '
n'B MUton RelI 'PSD -'-.HermógEllles Princlpe
PTB :' Alceu de CarvalhO. PSD'-'JoãoCl"llnon. " PTN - Vago.
I1UN'~ AJde Sampaio, " . Psp e--. Levy' Thvares. pSB - Vago ,

PTB C d Oli
. , .• SupleD&M

'UDN - AlIcma.r Baleeiro . - roaey e Vf.lra PSD _ ArmlUldo Uli*, ,
UDN - Ruy Santos PTB - Altlno ,Machado. PSD V

'. UDN _ Ca.rnelro de Lo7oV PTB - José Resegue. - ago
1"ST _ Esmerino ArrUdt UDN _ Adaucto Cardoso. Pl:ll) - JaJláuh1 CárnIlão
, Suplenta , ' UDN -,-' Oscar' Oorrêa, ~ - DoSSO Coimbra ' ,
E'SO ,;.. Abral1ao l3atltlé . UDN _ Raul' de Oóes. - UllheI'tD1no de OU,etra
PSD - Arl .l1cantartl , , PSP ,_' -Antônio de Barros. PTB - l'ranclMco M-acedó
PSD .;.. Mimelas de Mora"'- ' PDC ....: Afonso Arinos Filho.. PI'B, - Renaoo oeJ1d6n1o '
PSD ..: Jorge KaJume ' ~ :P'I'B - JoAo 41v941Sollgaçao PTN - PST - PRP - PTB J I V.el8a
PSD - Bivar Olyntho - Luiz Francisco. . P'I'B : ~ Coelho

,I' f'til)· - cnaga6 ~'reltB.l . Coligação MTR - PSB - PET - ?TB - JOSé .R.esegue
PSU - EdglU E'ereira Hugo Borghi, . ODN _ LdoUl'O '"'-_
PSD - P1Inic Costa. 1 OD .........
pSD _' Eucildes Wlcar. , - TURMA' ".13" 'N - OCeano Carlela]
" D ' 'ft'-eIr I' ODN - EpUogo de CampO,..S - JOSé Carlos' 1'".,. I PSD _ Rewlto Areher _ Vice- PL - Brito Velho
PSD - Joáo CllimoÍJ OD
PSD _ LaUo'o,Le1tr1lJ;- Presidente.., iN - WUson Falcão
P80 _ ManoeJ de Almeida -PSD - Ad~lar' Carválher . P5P '- Dalton LIma "
.P-SD _ 'MáJ1o lJ1moorlUdeglJt, PSD'- AJnIl.ral Peixoto. P]JO - Minoro MlyamofoÓ
1"8D _. ',OsnJ El.ég~ , PSD '- Olavo 'Costa. M'l,'R - VagO •
PSD _ Yuklshigue Tamura' PSD - Francisco Searpa. PTN '.,.. -Il'Jor'a.nL :i:tUblm

..' pTB - Zalre Nunes. ' PSB - ,tll8O '
~ : ~:fo~N~oura· . PTB - lvette Vargas. i tkWr Ao 1'. Mon~

_ PTB '- Argilano DarIc PTB - Waldyr Sim1les. ' , ,..,
PTB - Cbl!gU RodrJlrlle. PTB - Moreira da Rocha _ Gtuartal-flll.ru, .. 16,"

. PTB _ .EI1ali Nacle UDN .;.. 'José 'Sarney. .Ko:*- DO te' ~&I -,.Atltn .
PTB .;. ':Vago UDN - Aroldo-Carvalho. , • - ,i PTB - Jose Resegue. UDN -SeglsmuDdo Andrade. Ç~ml&SQo de Seauranca

" PT8,'" OSmar ora.Julha. pSP - 'Carvalho -Sobrinho. . ' Nacional .
PTB - PaUlo CoeJJu, , PDC -, Henrique Tumer. '
PTB - Ruy L1n, Collgaçlio MTR - 1'SB - 1'. _uem-os ..
P'I'B ... Aurino ll.&lOIS Ewaldo Pinto. ' ,PSP -lIroca Filho - Prll8lclenu'"
PTB - reôdUle ~lbulJu8l"qll' SUPLEN'ns UDN - COsta' Oavalcanti -, Vle..

I,' E'TB _ Unlrio Machado . " 'Presidente
: . PTB - Clóv!B Motta, PSD - Aloysio de Oastro. PTB - Bel1Ja.lIllm Farab _ 'VICIo

PTB _ rllbOSs de AlmelM PSD - Paes de Andrade Presidente ."
, UDN - AlbinD lienJ PSD - Jessé,.Frelre. ...PSD ~ Henr1ll.ue LIma.

UDN - AntôniO 'earlO! Lllli&n1U6 PSD - Armando LeJte. . "psu - 'l!:oglll t'erelJ'a
UDN - Aúgusllo /qovaea , ESD - Leopoldo Peres. PSD,,- Euclides Wlcai'
ODN - COrrêa da eosfT .' ' PSD - lilautlclo de Andraa.. PSD -Luciano Machado

ODN .:., Em1VIlJ 'CalaClo PSD - Peracc11l· -BarceTIo8. PSU - José Carlos l'eIXelr"
,QDN ,- $.Urtadc ·Leite PSD '-, Rafa.el 'Rezende., PTB - Antôno AnIl1bellJ
ODN ,..;. Oabriel Serml!ll! PSD _ Cunha Bueno. P'rB ,,- Arnaldo a.!a.l'ette-
UDN - Ezequla.sCDSV PSD .;,. Humberto Lucena. - PTB •. Be1l Ribeiro '
ODN - Herbert f.,dVY PTB _ Manuel Barbuda. PTB - Vago '
ODN - ·JOSé SsJ:lIeY PTB -,Benjamin Farah. PXB - RUbens Berardo
UDN - Pereira Luclo ' . i PTB _ Petrõnlo Fernal. ODN - HeItor OavaJdant1
,UDN - i'l1n1o Lemos " PTB, _ Djallna Passos. UDN. ~ Joâo Menqes
DDN - .Jorge -eur1 , P:rB _ Pedro Catalão, ODN - Pere1l'a LOcJo

'P3of' - ,AmllúClo Cerdéh, '. ,,' PTB _ Renato Célidônlo '. 1 ODN - Ferraz ~ej8
~~:. ~m:ceB~:n-=e1aa i' PTB' -, Haroldo Duarte, • ~ : ~~e~~deod8to
PDC '.. MInoro' Mlyamot,# " UDN - Adolpho Oliveira PDO _ Eue!1des rrJches
1"00 _ Jó8é Menck :, r UDN - c,?sta Cavalcanti PRP - Oswaldo zanello
PDO -' JOSé Menck I UDN - DI~S LIns. 'SIlPLEN'n:s
I'TN, _ Flor1ano Rublm ! .UDN - Leao Sampaio: 1"80 - Antômo Almeida •

MTR - JairO Brum " . UDN - Newton CI!I'Ile11'O PSD·- Gayoso e AJmendra
PST - .Mário Covas ' UDN -;Lourival .Baptista. E'SD - José Burnett
PR ' - Nogue'lrê del'tezen<ls _ UDN. - Corrêa, da Costa. pSD - LyrlO Bertoll

" < PSP - Lopo de Castro.' PSD - Peracchi Barceloll
, ,REUNI,OES , ,. I psp - Al!redo Nassel. nB - João Mendes Ollmplo

Plena - Quartas-feiras às 1&.110- PDC:- José Menck.' PTB - Pedro"Bral!9 '
raSo ' . PDC - ..José RJeha:, P.TB.- Rezende Montcircr

Turma A 'Terças-teirlUl 'âs 16 Coligação - :PTN ..,. PS'.l' '- '1'RP. PTB - Petrônlo Fernal
boras. " I' ',-. Dias Menezes - Adrião ,Ben!ardes. PTB - Gilberto Azevedo

Turma B Quartas-feiras às 10 . ColIgaç!\o - MTR - PSB - PRT PTB - Vinil' Rosaao
bo,raa. . \7, Vago. ' • . , UDN- -Adaucto Carnoso

.,I;!

REUNIõES
,Turma "A" ...... As oCjullr,tas-telrlls, ls

l5 horas.
Turma "B" As quintas-feiras, às 15

loras. , , .'
Secretária: Znda Neves de Carva

lho (a~ 11oc).

Comissão de Minas e El'ler.gia
- Presidente - Edilson .Melo Távora
- UDN. .

'T'OR:MA <s:
PSD - Amlntas de Barros - vice-

~residente. .'
PSD - Walter Batista
PSD - Nonato Marques
PSD - Rachid Mamed 
PTB - Emanuel Walsmann
PTB - Haroldo Duarte
PTB - Vago
UDN - Dias Lins
UDN - Ormeo Botelho
PRP - Plinio ,Salgado
PR - Aécio Cunha

lI'UMA ".13" ,
: PTB - Cid Carvalho - . VClce-Pr.
ddente, " '

PTE - Germinai .Feljó
PTB - ListeI' Caldas .
PSD - Abrahão Saobá
PSD - último de Carvalho' ., ,
PSD - Vago
UDN - Celso Passos
UDN - Jorge Curl
PDC - Franco Montor.
PSP'- Clcero Dantas
PTN.- Raymundo d~ Anarlla.

SUPLENTES
PSD - Carlos Murllo
PSD - Celestino Filho
pSD - Henrique Lima

, PSD - João Calmon '
PSD - PlInlo Costa
PSD - TeotônIo Neto
PSD ,- Wilson Rorlz
PTB - Chagas Rodrigues
PTB -, Clovis Mota,

,PTE - Gastão' ~earelra.
PTB :- Glenlo Martins
PTB - Mário Mala
PTB - Andrade Lima Filho

,UDN ...: Alvaro Catão
UDN - Bilac .Plnto
UDN' - Dnar Mendes
UDN - Gil Velloso
UDN - Horácio .Belibónico
PDe - Euclides, TrJches
PR - Walter Passos
PSP" - Alexandre Costa
PTN - Mauricio Goulltl't.
PRP -;

~ .....
UDN - P.aulo Sarasar.e. 'V!a.....~.

, dente
PSD - BÍIII! ~ort.ea
PSU - Aloysio de' Oasu,
PSU - ClOVis Pestana'
PSD - Vago
PSU' - P"nce de Arruc!l
PTB - Vago
P'l'H - Armando Camelrt ,
I?'ra -, Manoel rilovall, '
nB - 0ZIre.t Pontes
J?TB - PaUlo Macarln.
(IUN - AfrânIo de OUvelra
UDN - Jos~ Ilonifácio
UUN' - Lourival Batista
O'DN - WllsoD P'alclo
'PDC - OdIlon' Oout1nhG

UDN -' Luiz 'Bronzel\do ,<PB)
. UDN - Simão da CUnha (MO),
UDN - sussumu Hirata iSP) ,
UDN - Braga Ramos (PR)
PSB - Matheus Schmldt (Ra)
PST ":"'Vago .
PR'l' - Vago

, PSP - Wilson catmcn <AM}
PDC - RibeirO Coutinho (RN)

Reuníões: As quarfa-reíras, às llí,30
loras. . , "

Secretário: ,Joselito Eduar~o Sam-,
)aio.· " , '

BraslJill. 18 de março de J965, 
toseuto Eduardo Sampa.io, secreta-
~o" -
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SUPLENTES

P.S.D.
Paes de Andrade
Renato Azeredo
Oliveira Brito
BJvar Olynto

F.T.B.
Milvernes Lima
Arnaldo Lata~'ette
Clodomir Leite

V.D.N.
José Meira
Dias Lins

p.a.p.
Xavier Fernandlll

p.D.C.
Arigtófanes Fernandes

P.tt.P.
Oswaldo ZaneJlo

F.T.S.
Olemens S!1Jl1pala

F.T.s.
AbraAo Moura
M11vemes LIma
João Herculino

P.S.P.

JlUlarl Nunes

P.T.N.

Oséus Cardost

P.S.D.
Lauro Leitão:

O.D.N.
RUf Santos

SVl'LEN'tE8

P.S.D.
Luciano Maehado
Racbld Mamed
Plínio Costa
Pedro Zhnmermam

p.I.a.
Miguei Marcondes
PetrOnlo I."emal
MandelJl FlUv

O.D.N.
Jorge Coury
Albino Zeni
Corrêa da cost&

P.S.P.

Alfredo Nasser ,

COMtSSAO DO POllGONO DAS S~CAS

,
EMENDAS CONSTITUCIONAIS

WMISSÁO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO
, SUPLENTES

P.S.D.
Manoe!' de Almelch
Adelmnr Oarvalho
Mnurfclo Andrade
Josaphat Borges

O.D.N.
ScglSmundo Andrnde
81mão da Cunl1ll
.Jasé Carlos

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO ECONõMICA
FRONTEIRA SUDOESTE

\. .

r
b) Para dar parecer sôbre Emendas Con",titucionais-

dar parecer'à Em'Jt,da Co tituciollal 119 <5. de 1956, que
"suprime '0 parágrafo úni co do art. ,132, da Constituição'
Federa''', de autoria do Senhor Deputado Benjamin Farah.

TITULARES 81JPLEN'l'ES:

P.S.O.
1. Paes de Andrade .- Presidente

~ T.a.
2', Chagas Rodrigues - Vlce-Presi·

dente·
,S. Utúr;o Machado - Re1a~or

P.S.O.
4. Dirceu Oardoso '

U.D.N.
B, Ernanl SátJro

TITULARES

P.T.D. .
1. Theódulo c:.'C Albuquerque - Pre·

sldente
P.S.D..

2. Edgar Pereira - Vice-Presidente
3. Renato Azeredo '
4. Med'eíros Neto
5. José Carlos Teixeira

. U.D.N.
6. Oscar Corrêa
7. Oscar Cardoso
8. Antônio' certos Malla.IMes

, P.T.D.
li. Aloysio Noné

10. Paulo Freire

1'.5 P.
11.' Bento Gonçah...,

P.D.C.
12. Arruda Câmar~

r.s.p.
11. -Ludovlco de Almeld..

TITULARES -

P.S.D.
1. Lnuro Leitão - Presidente
2. FlOres SOares - VIce-presidente
3. Araldo Carvalho
4. Edson Garcia

P 8,0,
b. Ly 1'10 Bertoll
6. Phlladelpho Gare,..
7. Antõnlo Almeida

e.r a,
8. Paula Macarlni
9. Antônio Bresolín ,

10. Antônío AnibcllI

SUPLENTES
1'.8,0.

",brahúo Sabbll
José Freire
Jogo KaluDle

p.T.a.
Maiwcl Barbua.
Renato Medeiros
L.nnal1do Carneiro
Djaalma Passos

U D.N.
EmlWJ Calado
Epllogo de Campcll
Jales Mach\ldo

P.S.P~

Lopo üe CGlItro' ,
p.D.O.

OdílOl,1 RibeIro Ooutrnhl
P.T.N.

Raimunclo de AndrllL.'I

Suplente.

PSU - C16vl. I'e.ota,na
PSD - Nonato MarllUá

t'l:lU - Uerllldc, MeSQultp
l'SU - JosP Hurnel
PSU - Paute MonlaN
PSU - RaclllO ,"l1med
PSD - Waldema, UUlmaru
UU\II - Ald~ :\ampalo
1J1-IN Ja/n, Machado
UUN - J"rll~ :JUTl
lJUN - Orme, Hurelho
LJlJN - rourmnc Usntas
PTH - Mllla NeU
PTE - JoM Maria
PTU - AnlOnlL Uat:ll
PTH - Luns FreirE
PI'U - Waldir l:llmOes
PTB - Grl'mlnal FeljÓ
PRP - O~Waldc t.anelJo
PSP - a-nle Gon(;alves
POC - JOI!é Richa
Hp"nlM. as quartas-rell'lII. 11 1.

""Otas
secretnrta: Annlta Cru! Lopes da

';lQuelrn

PDÓ - ArÍBt~ 'lu 'emandea
PST - Vago
PTN - oseas Cardoso

Secretária: Maria da -Glória Peres
ToreJly

Reuniões: Qt.:lntas-feiras. às 16 ho
ras. na sala 217.

TITULARES

U D.N.

1. P'raneellno Pereira - Presídente

P.S.D.
I 2. Arnaldo GareiS - Vloe-PJ'lllIi

dente
Comissão de Transportes, ' 3. Carlos Murilo

no C übr P'bl 4. Moura Santosomunrcacoes e I as U icas 5. WaUcr Batlsta

P.T.B.
a. João Mendes OI1mpl.o
7. Aurilla Valols
8. Ney Maranhál'

U.:O.N.
9. Costa Lima

P.S.P.
10. Muniz FalcâG

P.D.O. .
11. Ribeiro Coutinho

P.R.
12. Teúfllo Pires\

P1'B - CeLso AmaJ'al - preslaente
UUJ:Il - Vasco l''llho. VlcePrcsldentfl
psu. - Orrando l:lértoll, Vlce-Pre-

Sldente

PSU - Arurandc LeIte
P!:lU - oersc Morta
P!:lU - Oerald, oe PUll

. P::;U - J usa PIJIII l:lorges
PSl' - !\1l1urICIOO e Andram.
t'l:lU - Pllnlc, CosIa
UUN - UlomlelO l''reltas
UUN - HorllclO HeUlonléó
UUN - Ml1<,naOc, Rnllemocrl
UUN - Nlçulau rums
P'I'H - Arl,,~t() Amado

I PTB - Aquiles Olnlz
,..,J t:S - lLj;<'lilL Pedretra
PTIi _ li" ta Neves
PTB - Antunes de Ollvelr

• P • N - U~H:- l\:lenez.e$
J PSP _ Ale"n ndre Costs

PUC - Il:mll'r Games
CAstro,

Ramais :152 e ~ao

I - Comissões Especiait

,,) DeCaráter Permanente

~-~ ---- ------ --------~--
COMISSõER ESPECIAIS, MISTAS E EXTERNAS

C:JlEFE: 'JOSe MARtA VALDETAltO \'IANNh

LOCAL: la" andar do Anexc

r:nr~ISSÃO DE VALORIZAÇÃO ECONôMICA DA AMAZôNIA
TITULARES

P S,D.
L Jorl- Eslcves - ;Presldenle

U D.N. '
2. Gabriel Hermes - Vice·Prl'-RI

(J.e11!.c
P,S.D.

3. Burlalnllqui de Miranda
4,'Rachid Mnrned
5. MaIos Carvnlho

P.T.B.,
fi. ListeI' Cal(,'lIs
7. Améríco SilVa
fi. Aul'Co de Mello
fi. Gilbc'rl.o Cnrnpello de Azeve~

(J D.N.
10, Conea da Cosi;
11. José Sarney

1",S,1".
12. Sléllo Maroja

,p.D.C.
13. Paulo Coelho

p.a.T. .
:1.'" Esrn'rlno ArrudL

UDN - Amaral Netto
UUN - Ellaa Carmo
UUN - Zacarlas Selem~

ul:r.'l - Vago
:}'SP - Bento GonçlllVe8
PR'1 - Llno MorSanlJ
PTN - Josaphat Azeved4
I'lJl) - At.bié Coury
}'t'!P - Affonso Anl;chau
SenreLórHl: Georges do Rfgo

folcnntl Silva.
.ReuDlões: Quarl.U-telr~. áS lIi

tas, no 220 andar !lo Anexo.

:onúsfto de Serviço Público
f'SD - oavoso e Almendra, Presi-

dente •

PTn - Jamil Amkten, Vice-Presi-
dente _

UDN - Bzequías Costa. vtcc-rresi
dente'

PSD - Alaír Ferreira.
PSD - Burtamaquí de Miranda

PSO - Vago .
fOSO - Chagas Freitas
r~D - Vngo, .

PTB - Alvaro LIIl~
PTB - Edésio Nunes
PTB - João Vé'lga
PT13 - Pedro catalão

pTB - Vago
UDN - CosIa Lima
tlDN - Dulclno Montelro de
lJDN - l':d!lbert.o de onstro
UDN - Alves Macedo
PSP - Alexandre Costa
PDC - Athl/! Curl
PST - E,merlno Al'I'ud
PTN - Tuty Nas.~lf

SlJPU:NTCS

{'SD - Armnndo COI'rc~

:rED - Arnáldo Gareez
l'SO - Lauro Leltâo

PSD - Henrique Lima
1'&0 - Mendes de Moraes
PSO - Moura Santos
P'J'B - nenjamin Faral'
FI B - Luna Freire
PTB - Eurlc" Ribeiro
PTB - Necy Novncs
PTI3 - Vago
PTB - Noronha Filho
UDN Brags- Ramos
mJN - Louríva) Batism
lJON - Padre Godlnllo
UDN - Paulo Sarasate
UD-:-:l - Tourinho Dantas
rsl' - Muniz Faleflo
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LO.N,

U.O.N.

p.T.a.

lO.T.B,

José Reseliue

Pli~lo Lemos

SUPLIlNTE.S:

ti.S.O.
Chagas Frei tal

João Mendes

SUPLENTES:

P.S,D.

Olóvis Pestllnl10

Vago

O.D.N.
Flavlanó Ribeiro

. Noron11a 1"11110

P.T.S,

O.D.N.

SUPLENTES:

f'.S.O.

Humberto Lucena
P.T.B.

A~llano Oirla

Aurlno ValoÚl

Jales Machado

U.D.N.

lIIanoel Tavelra

SUPLENTES,

~.S.O.

Lauro Leitão

r....a dar parecer à Emenda Constitucional ri9 2, de 1959, que

l
Para dar parecer à Emenda Constitucional 110 12, da 1961, que

. ,"Substitui os artigos 132 • 138 da Constituição federal", '~Dispõe sôbre a crlaçãç do Tribunal Federal de Menores
de autoria do Senhor Deputado Rui Ramos. ,e determina outras medidas complementares". de auro-:

T TU
ria do Senhor Vtsconcelos Tôrres.

, I LARES: SUPLENTESI - ,
.I.'.S.O. P.S.D. TITULARES,

I. AderbahJurema - Presidente . P.S.O.
O.O.N. Paes ele Andrade 1. Amaldo Garcez - Preslder.!e

I. Ernant Sátyro- Vise-preslden~ P.T.B. P.l.B.
P.T.,B. .Noronha FIlho : 3. Necy Novaes - Vice-Presidente

3. Chagas Rod'rlllúes -Rellltor .' O O.N.
lo. Vago O .O .N. 3. Pedro 'Al"ixo - 'Relator

P.S.O'. Rondou Pacheco P$.O.
5. Humberto Lueena 4~ Medeiros r'tetto

P.1.,B.
5. Vago

Para dar parecer à Emenda _"nstitu:-:ional n'1 :t3, de 1961, que
liAlterâ a redação do artvxo 141, parágrafo 28. da Cons
tituicão Federal". de autoria -lo Senhor Ouilhermmo cJ3
Oliv~ira. ' .

TITULARES: SUPLEN'rtS:

P.i .s. P.S.U.

1. Manoel Barbuda - 'Presldente AloySIo -de caetro
P.S,U.

3. Paes de Andrade - Vlce-Presl·
dente

. O.O.N •
3. Simão da yUnlla - Relntor

P.S.O.
4. Antônio Felloianc

F.LB.
5. Mathell.$ Scnmldt

Para' dar parecer à Emenda Constitucional n'1 14, de 1961. que
"Modifica o artigo 152 e o parágrafo 19 do artigo 153.
da Constituição Fadetal, e a êstr acrescenta dois para
grafos, que tomarão os números 2'1 e 39, passando os
atuais parágrafos.29, ':'0 e 49 a se enumerarem, respecti
vamente, 4'1, 59 e 69, tudo dispondo sôbre o regime dornL
nial das riquezas minerais . -'r"s e .ia exploração", d3
autoria do Senhor Cabriel Passos .

Para dar parecer a t!.mellda. \;'on$titl.l~ional o" B, de 15'00. que
"Modifica o ,artigo 195, da Constituição Federal (Slmbo.
los Nacionais)", de aueorla do Senhor Oscar Corrêa

TITULARES sUrtENTESt

P.T.B. P.S.O.

1. Padre Nobre -;- "resld~Dle Leopold~ Pere.

O~~.. PTB
2. FUrtado Leite - Viee-Presidente • .

1'.S.D. Vago
3. Oaso Coimbra - Relator
4. Aloísio Bezerra ' ", ,

1'.T.D.
S. AntOnio Bresolln

Para dar parecer à emsnua Constitucional 119 3, de 1~59. que
, "Dá nova redação aos' artigos 44 e 45 da Constituicão Fe.

Federal", de autoria do Senhor Deputado, Vascóncelos
Tôrres.

TITULARES:
P.S.O.

I. Aloysio de Castro - Presidente
P.:r.B.

I. Alceu Oarvalho - Vice-Presidente
U.O.N.

S. Laerte Vieira - Relator
. 1'.8.0.

•• Dirceu Cardoso

•

P.T.,B.
• Tabasa de. Almeldll .

Para dar parecer à ~menda Constitucional nY 4, de 1951lJ, quê
.' "Acrescenta ao art. 48 da Constituição Federal, mais um

parágrafo dIspondo sôbre perda de mandato", de autoria
do Senhor Valérlo ~.agalhães. .

TITULARES:

P.S.O.
I. Gustavo Capanemn. - Preal~entl'

P.T·.,B.
•• Tabosa de Almelda.- Vloe-Prp••I.

dente e Relator
3. Altlno Machado l.O.N. TlTULARE$1

1'.8.0. • U.O.N.
-l. PltOll de ALdrl1ae Joâo t.fen~ 1. COrl'êa da Costa _ PresIdeme

U.O.N: PSO'
I. José Sarney .. . . .• -

• • I·2. BenedIto Vl1:t - Vice-Presidente
Para dar parecer à Emenda ConstitucIonal 0 9 7, de 1960, quel 3. Bias Fortes

acrescenta ao ârt. 41 da Constituição Federal, um IncIso p.r.,B. '
normativo da reunião ern "Iessão conjunta da Cimara e ( 4~ Oastã.o Pedreira O.O.N.
Senàdo", de autoria d~ ~enhor Valério Magalhlies 5. Or.ao) d'e Oliveira Celso P1l.sws .

TITULARES: SU1"~ENTESI 'I' Para .dar parecer à Emenda Constitucional n9 1fi, de 196.1 ':q~e
P.S.D. P.S.O. "Dá nova redação aos artigo. 139 • 140 da Constltlllçao

1. aullhermlno de Oliveira - Prest-· José Carlo sTelxelra Federal". de autoria do Senhor Humberto Lucena
dente TITULARES: SUrLf:;NTES

. P'Ii~' vl·fle.Pres'''enta P.T.,B. ri '" O I .'.S.O.!l. Souto u ....or - ~... Osmar Orafulha ...,. .
U.O.N. 1. AloysiO de CMUO - Vice-Presl- Antônio Fellclo.no

3. EdílsoD T6.vorll - Relato, O.O.N., , d~nt~.O.N. ' t>;.1'.,B.

P.S.O. Corrêa da Oosta " RondoD Pacheco - Relator Armando Carneiro
t. Tarso OUUII. , . p·.S.O.

, 3. Aderbal Jurema
p.r.B. I p.T.B.

j. Vago
t. Milton Reis
5. Cbnga.s Rodrigues

Para dar parecer à Emenda Constitucional nll 11, de l!1Cn. qu.
O'Altera o parágrafo 3t do artigo 70 da Çonstitulção Fe.
dera!", d~ .autorla do Senhor Sérgio Mágalhães.

I TITULARES: \ . SÚl'LENTES,

1'.8.0. ~ P.S.O.
1, Chagas Freitas - Preslae".. J':146 BumeU

U.O.1'f.
3. EdllSOn Távorll. - Relator P. r.s.

1'.S.O., ' I
3. Antônio AlmeIda, I.. Vago

P,T,B. !' ~ O O N
•• Pedro Braga " i' , .

) 5. Wilson Chedid . Córrêa da Costa
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Para dar parecer à Emenda Constitucional n9 19, de 1961, que
..Dá nova redação ao parâgl afo 16 do artigo 141 da Cons
tituição Federal", de autoria do -Jnhor Sérgio Magalhães.

l'I1'ULARES: SUPu;."'lTES:

P S U P.S.D.
1 Ol)'sne~ Uufmarães - Presidente Tarso Outra

SUl'LE...n:Ss
P.S.D.

Getüllo Moura.

SUPLENTES:

P'.S.D.
Castro Costa

P.T..a.
Armando OI\melro

O D.N.
Raul de Góis •

P.T.B.
.Doutel de Andrada

O.D.N.
Osea.r Correa

TITULARES:
1'.5 U.

1. Humberto Lucena - presidente
O.D.N.

2. Onu Mendes - Relator

P.S.U.
3. Vago

P,1 B.

4. Milton Reis
5. Baeta Neves

nTVLARES,

1> S.O,
1. Ulysses Guimarães - Presidente
2. Nelwr'Carneiro :

P,l fi,
3. JoiW Hercullno
4. C16vis Motta

O.D.N.
5. EmnnJ Sá/.iro·

Para dar earecer à Emenda Constitucional n9 23, de 1961, que
"Suprime no parágrafo 16' do artigo 141 a expressA0 "ou
por interass. soolal', de autoria. do Senhor Hélio Oabal~J

Pada dar parecer à Emenda Constitucional. n9 24, eie 1961, que
, "Altera os artigos.139 e 140, que dispõe sôbre ineleilbl~

Iidade", de autoria do Senhor Urlel Alvim.

O.D.N.

F1arlano RIbeiro

P.T ..a.
Doutel de Andrade

0.0.111.
Geraldo Freire

Vago

1t r ..a.
Vago

- Relator

P 1 tJ
2 GItJl'rlll1J!J ,\jv~s Vlce-PreGldente

U.O N
2 PUnia Lemos - Relator

P.S U.
::I BrneQ'jtv VUZ

P 1 H
4 Bnera Neves
:; Mário Maia

Para dar parecer li Emenda Constitucional nQ 18, de 1961, que
..Estabelece o mesmo critério da Classíficapáo de Cargos

para os servidores das Câmaras e os civis do Poder Exe
cutlvc", de autoria do Senhor Mene2es C&rtes.

J'I'I'UJ.AJlES, SUPLENTES:

D.D N P.S.O.
1 Pauto snrns:íte - 'Presldente

P S.U
3 Ulrteu Cnrdo.o
>I Vllg"

P J H
ti MlgU~1 Bufara

Para dar parecer à Emenda Constitucional n'" 20. de 1961, que
"Altera o artigo .193 da ~onstituí9ão, proibindo seja os
proventos de 'matsvrdads do servidor público superiores aos
vencimentos da atividade", de autoria do Senhor Luiz
Francisco,

Para 'ar parecer à E(T1enda Constitúcional n9 25, de 1961, (Ato
Adicional). que "Estabelece prazo para o Congresso Na~..
clonat, em têrmos de Con'stltuinte, promover a reforma.
geral da Constit~igão", d9 autoria do Senhor Sérgio Ma~
galllães. .' ,

SUPLENTES:

P.S.D.

Padre Vldlgal

. P.T ..a.

.ureo de LI<f

O.D.N,

.Adolfo d Ollv"

SUPLENTIil81

P.S,D.
Vago

p,r.s.

SUPLENTESI

P.S.D.

Ov1.dlo de Abreu

'p:r.s.

Zalre Nunes

U V.N.

Gabriel "Uermes-

Paulo Mllcar\nll

ti J),N.

Geraldo Frf!lre

TITULAltJi:S:
1'.8.D.

1. Tarso Dutra - PresJdenh
o U.N.

2, Ella.s do Carmo Vlce-Pre.st-
dente

P.'l.B.
3. Chagas Rodrlguca - Relator
, Manoel Barbud..

P,S.O.

é. Aderbal Juremlt

'rITtJLARES:
P.S.D. ' 1

1. Ulysses Guimarães - Presidente
U 1) N.

a. Prancellno ..?ereira - Vlce-Pre
sídente

P. r .s.
;). DouteJ de Andrade - Relator
~. I!lmmanueJ Walsmann

P.S.D.
5, Nelson CarneIro

Para dar parecer à Emenda Constituciol1al Íl9 26, de 1961, que
"Reestrutura o Poder Judiciário", d. autorla do Senhor
Hélio Ramos.

Para dar parecer ~ Emenda Constitucional n9 27, de 1961, que
"Revoga o item I e o parâgrafo 132, que dispõem sôbre
allstamentc eleitoral dos ana'êabetoa e das praças de
pré", da au1:oria do Senhor Fernando Ferrari,

TITULARES: .
'. P.S.D.

_1, Autonto Feljclano - Presldenta
2. Burlamaqul de Miranda - Vlee·

, :Presidente
O,u N.

3. Flõres'Soarea - Relator
p.r.H,·

4. José Maria
5. Chagas RodrlgU415

O.D,N.

bUPLEN'rE8:
P.8.0.

Pedro A.lemo

P.T.B.

Cl16vis Motta

Nelson Carneiro

SUPLENTES
P,S.D.

JOSé Carlos Teixeira

p:r.s.
Ralml1Ddo de Brito I

O,D,N.
Aroldo OBrV!l1ho

SUPLE:\'l'ES:
P"s,D.

Henrlq.ue Lima

p,La.

WUd1r SlmOes

0.0 N.
Oscar correa

'J'lTVL:~RES:

P S O.

1 Gurlhermlnn de Oliveira - Prest
dente

P. La.
~. Jamil Arníden - Vlee-PresIdente

0.0.111.
3 Djalma 'Io1arJn.I1o _ Re~tor

P.S,D.
•. Getulio Moura

P.I . .{:l.
li. Bélclo Maghenzanl

Para dar parecer à Emenda Constitucional nQ 21, de 1961, que
"Proibe a acumulação de proventos de inatividade, apo
sentadoria ou reforma com estipêndios, vencimentos, sa
lários. subsidias e vantagens da atividade", de autoria do
Senhor Adaucto Cardoso.

TITULARES
, P,S D.
1 Nelson Oarnelro - PresideDtt<'

1'.1 ..8.
2. Adyllo VIana - VIce-Presidente

I' O.D.N.
a. osear Corrêa - Relator

I ·P.8.0.
:4. PeraccW Barcelos

F.l.B.
6. Breno da Silveira

Para dar parecer à Emenda ,Constitucional n9 22, de 1961, que
"Dá nova redaçãc ao parágrafo 16 do artigo 141, díspen,
do sabre o direito de propriedade". de autoria do Senhor
Aurélio Viana.

TITtlLAllES:
p:r..a,

1. Doutal de Andrade - Presldente
O.DN.

•• Alloroar Baleeiro - YJoe-Prem.
dente e Relator

P.S.D.
3. Gustavo Capanema
4. mysses aulmarlas

P.'I ..a.
Jo{\o Herou1W.
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Para dar parecer à Emenda Constitucional n'l 32, de 1962, que'
," Fixa dll:t~ para realinção do Plebiscito a' que se tef~re

o Ato Adlclonal n9 4, de autoria do'Senhor Fernando Fer.
rari ,. ' " . .

f.ra dar parecer li. Emenda Constituoio"al n' 29, qe 1962, qUI
-- " '''Alt~ra o 'parliarafo l' do artIgo 191 da ConttituIç'lo Fe-,

deral, fa.cultando aOI funcIonários públioos da Unlâo re
quererem aposentadoria, após 3:: anos de servlgo". de a~_
toria do Senhor Vatl<lol1celos Tôrrea. - . ..

P,I,.B.

Manso Oabral

O.D.N.
Djalma Marinho .

SUI'Ll>N'J:Il:S,
, ,

P.8,D.

Vag~ .

, P.T .. B.

Pedl'o' Catalão

O.V,N.

Geraldo Freire

SUPLENTES:'

P.S.D .. "
, OUnha Bueno '

TITULAR.ES:

li.o.1\!.
1. Rondon ~Pacheco :... Vle:e-Presl

dente,
p.'1·.a. ,

I. Manoel Barbuda - Reiator"
S. ~Iceu .:larvilJhó .'

P.5.0.
4... Humberto Lucêua.
IS. Nelson Ctn.Jelro

'rl'.roLA1~E8,

. P.S.D.·
1. Gustavo Oó.paIlcm.. - Presidente

0.0.".
2: . Rondon ['&eneco

. P. '1..8,
3•. LIno Brau:
4. AntônlC\ Bresolin

. P.S.u. .'.
11. Nel50D C"Y aeíro '

Pà.ra dar parecer li. emenda Conli!tituclonal ,n'l 36, de 1.962, qu~'~
"Altera dispositivo do Ato Adicional ~ue institui o sistema.
Parlamentar de Oovêrno, de autoria do .Senhor Edgar',
Leite. ~

Para dar parecer à,Emenda COl)stitucion81 n'? a, de 196 ~t que
.. "Dá It'Jva redação aos artigos 141, parágrafo 16 6 14 7

.da Constituiçáo, Federal", .de .~ut~ria do Senhor f etro
Costa.

Para dar parecer A Emelltia Constituoional ny'3~, de 1962, que
~ "Revoga dispostivo! dtl Emenda Constituciollill Ili! li,;' dis- .

põe sôbre o exerciolo dQ'cargo de Presrdente da -Repúbuo a
até 1966 o estabelece fi vigência de:> Sistema Parlamen..
tar deOovarno", de autoria do Se,nhor CrMcy de o.llvelra.

, SUPLSNTEII

a.D.N.,

P.S.D.

P.T.liJ.

Paulo fi'rt!1N1 -

Dlrno l'ircu

SUPLl!:NTESI

P.S.O.
:Waldell1\lr Gulmltfllea

, P.T.liJ.
'F1<f1'leeno PlIlJ!Ao

tI.D.N.
Vago

P!!ta dar parece'!' la. Emenda Constitucional nq 31, de 1962, que
w • "Dlspôe ,sabre elegibilidade do presidente e demais mem_

bros para o Parlamento", d. {lutorla do Senhor Nelso"
Carneiro.

TI'rtlLAREEh
. P.S.u.

'1. Wilson Rorlz - PrNld.nU
O.V,N.

11. Afrânio de Ollvlllra - Vico·Pre
aldente

p:r..B.
3. 'Manoel Barbudá - Relator
4.. Petrõnlo Femal

. P,0.D,
5. <!oão "V!cne7es I

lTl"ULARESs
.-- tI.O.N•.

1. Pedro· Aleixo - Prcsldent.
P.T ..B.

I. Luna Vreire - Vice-,Pre6\dllllte

P.6.0.
::. JaMil Burnstt - Rellüor
•• Carlos Murllo

fI.T.D.
5. ~lo Nunes

Parti dar parecer à Emenda Constitucional n9 33, de 1962, ,que
"Dá neva-redação ao parágrafo <. do artigo 141 ,da Cons.
tituição federal, que dispõe sabre o direito de proprleda-
de", de aut.,r·" do Senhor Mala Neto. . ,

Para dar parecer à _Emenda Constitucional n~ 4, de 1963. que
"Acrescenta inciso ao artigo 15, altera a redação do pa
rágrafo "t;O do ref~r1do artigo e do inc'" I do artigo 29
da CO'i'l1ltítuíção Federal", -de 'autoria do Sellhor ArmAndo
Rollemberg ", .. - ., r

TITUL.~RES:

P.S.U.
1. Lauro Leitão - P!'csldente

O J.).~l.

2. Djalma Marinho - Vlce·Pre~!.
. dente'

P.I.B. .
. Manoel Barbuda - Relator
4. Alceu Carvalho .

P.S.U.
J. Antonio Félblano

TITULARES I

P.S.O.

1. Ulysses Oulmarães
2. Gustavo oapanema

P.1..8.
3. Old Oarvalho
... Chagas Rodrigues

'O,D.N
11. Oscar Corrêa '

SUPLENTESI

P.S.v.
Ovidlo de Abreu

i'''1' .a ..
MlU1SO Oabra.!

O•.o..N.

- ft<lndon Pacheco

SUPLENTES I

F.a.O.

Benedito Vn.s

F.T.S.
Daute! de Andrade

O.D.N.
Ernanl Sátiro

TI'll'm>i\RESI

" P.S.J).
1. Ulysses Oulmar!l.es
.a. Gustavo. Capo.nc.mll

E'.í.H.
3: Oswaldo LIme. Filho
4. V:nflo

O.D.N.
5. Ailomlir BaleeIro

T!'l'ULARES:

P.S,O.
1. Oul1herm1no de OU\'clrl\ -'v1q.

presl"',nte ,~ o

'0.;),1'1, .
:a. Geraldo Freire - Relator

l?l B.

3. Fernando Gama
\l. Aurlno Valols'

P.B.15'.

SUPLENTES:

P.S.D.

'Martl,n,s Ronr1b'Ucs

F.l.H.

Doutel de Andrade

D,u.N. _
Oscar Oorr<'a

.-SUPI,EN'l'ES:

P.S.D.

AdeJ:bal JUI'ema

- p, LB.,

João OJlmplo

O.V',N,

A!rÀ.111a de ollvelrc '

SUPLENTES:

0.0.1'1.

P.B.D.

Beu"dlto liaz

p.l:.B.

Vago

Alt-owar Saleell'll.

ll. Pacheco Ohaves

Para dar parecer à Emenc'a Constitucional· n!! 5, de 1963.' <lua
"Altera'rEl'dação dos artigos'1~1, parágrafo 16.e.'I47 da

. Oonstltulção Federal", de autoria do Senhor Plinto. Sam:"

pai.o..
TITULARES:

P;S.O:., ' ..

í., Ulysses Guimarães '
I 2. Martlm Roarigüe.
.' P.1 J.l . '
" '3. Cid Carvalhó ' ,

, 4: C~Rga~ Rodrigues ..

I O.D.N.'
t. Ernan! SlÍtit'o

F.:r.B.

.SUPLENTES:

P.IS.O.

Geraldo MesqUltn

Ruy-Lfno

Para dar parecer à Emenda Constitucional n'l 34, de 1962, que
. "Dá nova redação ao artigo .69 da Constituição Federal,

que dispõe sabre a cornpetênola legislativo estadual".. de
autoria do Senhor Maia Neto.'

• TITULARES:

P.S.!:).

1. Matos ClU'\Ialho - PresJdente.
, P.l.B.

I. Paulo FreIre - Vlce~Prt$1tfentea..Armando Carneiro
F.S.O.

4. Pa~ de Andtr.de

.U;D.N.
I. JOOé Darias
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Comissão Especial para dar parecer à Emenda ConstituolonaI
n9 25, de 1964, que altera o artigo 20 da ConstltuipAo
Federal", de autoria do Senhor Oswaldo Zanello.

Para dar p.a~ecer ao Prol.et~ ~9 15, de 1963,.que "Dispõe sabre
a. fohtlca ? as InstltUlçoes Monetárias, Bancárias e era
dlttclas, cna o Oonselho Monetário Nacional e dá outras
providências", do Pode: Executivo.,

SUPLENTES

P.D.C.

SUPLENTESI
P.S.D.

ÃrI Alcãntara
P.T.B.

GlênJo Martins
O.D.N.

SUPLENTES
P.S.O.

José Burnett

P.T.B.

l'etrônlo ,Ferns1

U,.D.N.
Ezequlas ~osla

P.S.O.
Blas Fortes

P.T.B.

C1odomir MlUet

U O.N.
Ezequlas Costa.

SUPLENTES
P.S.D.

A.tárl0 Plva

P.T.D.
Fernando Gama
Ario l'!lcodoro

U.D.N.

Raul de Góes
P.S.P.

Broca FIlho

Ac.ClolY PlIh...

Comissão Especial para dar parecer à Emenda. Oonstltuciona.l
n9 24, de 1964, que "Aoresoenta parágrafo ao artigo 1.
da Constituição Federal, disciplina a partloipação dos Es..
tados no (mpôsto de Consumo arreoadado", de autoria do
Senhor Deputado FU~res "lÇlares. ' '

TITULARES: 8Ul'LENTESI
P .6.0. P .S.O. '

1. Último às Carvalho Peixoto da Silveira
2. Levy Tavarer,

P.T.B. P.T.B.
3. Fernando Gama Wilson Chedld
4. l=l.oberto Saturnino O.D.N•

O.D.N.
~. Wilson Martins Pllnlo Lemos

TITULARES,

P.S.O.
1. Cun.ba Bueno
2. Benedito Vaz

P.T.B.
3. Mala Neto
•• José Maria Ribeiro

O.D.N•
6. Wílson Ma.rt1n!I Flôres SOares

transrtórlamente a renovação. de mandatos eletivos esta
"inolui na Constituição Federal dispositivo que disoiplina

Para dar' parecer à Emenda Oonstitucional n 27 ,de 1964, que
duais", de autoria do Sr. Newton Carneiro.

TITULARES

P.S.O.
1. Benedito Vaz
2. Renato Azeredo

P.T.B.
3. Alceu de Carvalho
4. Clemeils Sampaio

U D.N.
5. Flôres' Soares

Para,far parecer ~ Emenda Constitucional n9 28, de 1964, que
A~re~centa Inclse ao artigo 63 da Oonstitulção Federal,

atnbumdo ao Senado Federal oompetência .para autorizar
o prooesso de governador, por crime de qualquer nature-
za", de autoria do Sr. Mauricio Ooulart". .

TITULARES

P.S.D.
1. Vieira de Mello
2. ,'I'rlUlcredo Neves

P.T.S.
3. Flávio Marcmo
4. José Barbosa

U,O.N.
5. Nlcolau Tuma

TITULARES
P.T.D. -

1. Cesar Prleto - Presldente 
O.D.N.

2. Flores Soares
P.S.O.

3. IDysses Gulmarães - Relator
4. OSIÚ Regis
B. Tancredo Neves
6. LucIano Machado
'lo Ovfdlo de Abreu'
.• P.T.S.
8. WJJson Clhedld
9. Renato celldOnJo

10. Oswaldo LIma Fllho
U.D.N.

11. Herbert Levy
12. Raimundo Padllha.
13. Wilson Martins

P,D.O.
14. Benriqus "Turner

P.$.P.
15. Italo Fitlpaldl

SUPLENTES

P.1.B.
Argilano Dario

U.D.N.
F1avlano Ribeiro

SUPLENTES,

P.S.D.
Lauro Leitão

SUPLENTES:
P.S.D.

Armando Corrêa
P.T.B,

Croaey de OlIveira
• U.D,N.

José Sarney

SUPLENTES:
P.B.D.

lWirlo P!va
P.T.B.

llaroldo' Duarte
O.D.N.

Comissão Espe.::.ial designada para dar parecer à Emenda COI1S
titucional nO'18, de 1964, que "Modi,fica a redação do pa,
rágrafc primeiro do artigo 58 da Constituição F.ed~ral, e
dá outras ;:-r:',idências", de autoria do Senhor Deputado
Carvalho Nt·tto.

TITULARES:

P.S.Q, .
1. Pinheiro Chagas
2. Benedito Vaz

P.'I'.B.
3. Rnymundo Brito
•. Matheus Sclmiidt

O.D.N.
6. Allornar Baleeiro

Comissão Especial designada para dar parecer à' Emenda Cons
titucional nO 19, de 1964, que "Altera a redação de ar.
tigo 199 da Constituição Federal, suprimindó-Ihe o pará
grafo único", de autoria do Senror José Esteves.

TITULARES: SUPLENTE3:
P.S.D. P S o

1. Geraldo Mesqults . . .
2, João Menezes' Matos Cnn'alho

P.I,B, P.T.B.
3. rvsr Saldanha. Romano EvanJcllsla
4. Djalma PlISSOS O

O.D.N. .D.N.
. 5. Gabriel l'íermes. José Sarney

Comiss~o Especial designada para apreciar a Emenda Constl
.tuClona! n9 2?, ~~ 1964, qu~, "Altera a redação do artigo
20 da ConstltUlçao Federal , de autoria do Senhor Nico.
lau Tuma ,

TITULAnES

, P.5.0. 1'.8.0:
1. Cunha Bueno OvldJo de Abreu
2. Levy 1'avares

P.l.B. P.T.B,
3. Luna Freire FlAvio MarclJjo
4. Mala Neto

O.D.N. O.D.N.
5. Oscar Corrêa Albino Zenl

Comissão Especial designada para dar parecer à Emenda cons,
titucional /19 21, de 1964, que "acrescenta parágrafos ao
artigo 20 da Constituição Feueral, fixando prazos para a
informação das renda" locais arrecadadas e para o paga.
mente da cota-parta pertinente ao munlclplo", de auto
ria do Senhor Maia Neto.

TlTULAUES:
, P.S.D.
1. Cunha Bueno
2. Levv 1'11vares

P.I.B.
8. Luna Freire
4. Mala' Neto

O.D.N.
5. Oscar Correia

Comissão Especial para dar parecer Ao Emenda Constitucional
. nQ 22, de :1964, que "Acrescenta parágrafo ao artigo 181

da Constituição Federal, amparando o ex-combatente e
seus dependentes", de autorC-ll do Senhor Deputado Jamil
Amldem..

TITULARES:
P.S.D.

t. Lauro Lelliio
t. Amlnlas de Barros

p.r.B.
•. Noronha Filho
:&. Mário Mala

O.D.N.
li. Aroldo Carvalho Ezequlas Cosia. •.

~omissão Especial designada para dar parecer à Emenda Oons
, titucionaln9 23, de 1964, que "Institui o Sistema Parla

mentar de Oovêrno", de autoria do Sel1hor Raul Pilla Ol

TITULARES: TITULARES:

P.5.D. ' P.S.O.

~
• Oliveira Brlto
, Nelson Carneiro Humberto Lucena

, P.T.S. P T B
. • LacOrte VJllll1e • • •
I. Chagas Rodrlgu.. 'J0a4 Marla Ribeiro

U.D.N. 1l.~.N.
• • Frnnoellno Pem., OI YtioIio
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Relator do

O.O.N.

SUPLENTESI

P.T.B.
Floriaenu PaIxão

O.D.N.
Laerte Vieira.

1'.8:1'.
Muniz Falcão

M.T.R.
Dervllle Allegrettl

P.D.".
geremlas Font!!! _
Projeto nO 1.483-63.

P.T.B.
Aurlno Vnlols

P.S.D.
Geraldo Mesquita

P.T.D.

Aurlno Valols
O.D.N.

lilpltáolo Cafeteira

1 488/1II - "Que reÇl1'i1l.1Úllla O lIatema de.maliertal do servtllO pÍíbllao ctvu
• , e d.\ -outráa bróvfdê~cla8". , .

1.4114/113 - "Que dlsp~ sObre o ~stema do mérito no servlvo oIvll brasi
leiro" •

1.485/63 - "Que altera a Lei orgânica do Tribunal de Contas. nO, 830, de
23 de setembro de 1963". , •

1.486/63 - .... Que dlspOe II'lbre a organização adnllnlstraláva do Distrito
Federal" • -. •

TITULARES; .12. DeputadO César Prieto

P.S.D. \ 0.0.1/.

1. Deputado Gustavo Capanema - 13. Senador Adolfo Franco
Presidertte e Relator do Projeto 14. Dep~tado Heitor Diu
nO 1.482·63;

S/LEG. P.S.S:.
2. Senador Josaphat Marinho _ Vi. 15. senador Auréllo Viana

ce-Presidente 1':8.1'.
F.S D. . . 18. Deputado oreero Dantas

3: Deputado Acterbal JUrema - ae- 17 DepUMta·d1o·R ald Pi to
laoor do Projeto nO 1.484-63. • o n

U D N ~ F.D.C.. . . ia. Vago
t. Deputado Arnaldo Nogueira - Re

lator do Projeto nO 1.486-63.
5. Senador ,Ruy Palmeira - Reintor

do Projeto UO 1.486·63.

F.S.e •
8. Senador Eugênio de Barrol
1. Senador José Gulomard
8. Senador Leite Neto

P;'I.B.
9. Senador Edmundo Levy ~

10. Senador Artur Virgillo
11. Deputado C!d _Carvalho.

•
Para dar parecer à Emenda Constitucional n9 7, de 1963, que
, ·"Dá nova redação ao paráfrafo 4'?do artigo 182 da Çons

tituição Federal! ,dispondo sabre a transferência para a
reserva do militar, da ativa que aceitar cargo eletivo", de
autoria do Senhor Magalhães Melo. - I

TlTULARE:S: SUPLENTES:
, P.S.D. 1'.6.0. .

1. Blas Fortes - Presidente
Celestino FilhoO.O.N.

2. Manoel TnvelÍ'a - VIce-Presidente
P.'I.B.

3. Chagas Rodrigues - Relator
4. Manso Oabral '

F.S.D.
S. José Burnett Laerte Vieira

Para dar perecerã Emenda Constitucional n'! 8, de 1963, que
·"Estende aos mllitares Ja reserva 'e reformados a
acumulação de cargos, prevista no artigo 185, da Constí
tuiçi!ô "Federal e dá nova redação ao parágrafo 5'1 do ar.
tlgo 182" de autoria .do Sen~hor Antonio Bresolln. --r

, TITULARES: • SUPLENTES:
P.S.D. ~

1. Gayoso e Aimendra _ Presidente
O.D.N.

2. Costa Cavaicante - Vlce.Pno.sl
dente

P.T.B.
..3~ Manso Cabrnl"- Relator

F.B.D.
4. Peraeohi Barcelos

F.T.B .
I. Clhagas Rodrigues

rara dar parecer à Emenda Const'~lItlÍonal n9 1,0, de 1963, que
·"Modifica os artigos 182 e 132,"parágrafo único, da' Cons.
tltuição Federal: dá nova redação ao parágrafo 49 do ar- .
tigo 182 e aoresoenta um parágrafo ao mesmo artigo"•.
de autoria do Senhor fy1agalh!ies Melo., .

TlTULARÉS: . SUPLENTES:
P.S.o.· P.S.D.

1. Blas Fortes - Presidente "I t1n ilh
O.D.N. , ceies o F o

~ Manoel Taveira - Viee-Preslden'~ P.T.S. ~

F.T.S. Aurino Valols
3. Ohaga! Rodrigues - Relator O O N
4. Manso Cabral • • •

" 1'.8.0. Laerte Vieira
~ Joé :Burnett

SUPLENTES
P.S.O.

SOPLENTIE&
P.S.D.

OSnl Regls

F.T.D.
Oswaldo Lima Fllho

O.D.N.
Vago ~

F.S.F.

SUPLENTES
P.S:O.

Dirceu Cardoso
, P.T.B.

Alceu de Carvalho'
O.D.N•.

ohar Mendes
P.S.P.

Pinheiro Br1zola
F,D.C.

Vago

~,Muniz Falcão
1 '

P.D.O.
José Richa

José Freire

P.T.D. '
Hélclo Maghenzanl

O.D.N.
Adolfo de oUveira

F.S.P.
Stéllo Maroja

P.D.C.
Enúllo Gomes

SUPLENTES

P.S.D. "'" José Burnett

O;D.N. - Ezequillll Costa

F'.T.S. - PetrOnio Perna!

COMISSõES. I\1IST~

Para dar parecer à Em~nda.Cons.titucional n9 27. de 19~,
que "Inclui n'a Constituig âo Federa! ui~positlvo que dl~.

ciplina t 'ansitôri mente a renovação de mandatos eleti
vos estaduais". de autoria do Sr. Deputado Newt9n Car-
neiro. "1

TITULARES
P.II.D. - 1. Senedito Váz

2. Renato Azeredo
P.T.S. - 3. Alceu de Carvalho

4. Clemens Sampaio
U.D.N. - 5. Flôres Soares

Para estudar a Legislação Cafeeira, de Autoria do
Senhor Fernando Cama

TITULARES
P.S.O.

1. Pacheco Chaves
2. Plinlo Costa
3. Vago

P.T.S.
4. Renato Celldônlo
5. Fernan::" ~'tma

O.D.N.
e. Herbert Levy
7. Raimundo Padllha

P.S.P.
8. Geraldo· de Barros

P.D.O.
O. Minoro Miyamoto ,

Para organizar Projeto- de Lei referente ao problema d. Habl,
tação e Reforma, Urbana (artigos 147, 148, 163 • 164 da
Constituição Federal).

Para dar parecer ao Projeto n9 1 405, de 1963, que "plsp5e
sôbre o C6digo de Contabilidade da União", do Poder

_ 'Executivo ..
. 'l1TULARES "

P.6.0.
1. Guilhcrmlno de Oliveira
2. João Ponce de Arruda.
3. Waldemar Gulmarlíes
4. Vago '
6. Vago

·P.T.S.
6. Arlo Theodoro
7. Fernando Gama.
a. Cesar Prieto
O. Raimundo de Brito.

O.D.N. ,
o, flOres Soares
11. Laerte Vlelra.
12. Carneiro de Loyola.
13. AJlomar Baleeiro

P.S.P.
14. Bento Gonçalves

P.D.O.
15. Gerem1as Fontes

TITULARES

P.D.O.
1. Franco Montoro - Presídente

P.6.0.
2. Carlos Murllo - Vice-presidente.
3. Aderbal Jurema
4. Lyrio Bertolll

E'.1..8.
. 5. Mârio Mala
'~. Florlceno Paixão
7~ Vago

a.D.N.
11. Padre Godlnho
i. oosta Lima.

10. Vago
P.S.P.

U. Carvalho Sobrinho

----------;;...-------------
Comissão Mista designad-a para apreciar os projetos referentes

. à Reforma AdminstratVa .
PROJETO w.

1. 482/63 - "Que dispõe sõbre a. lei orgânlea do sistema a,dministratlvo
federal" •
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COl1)issão de Finanças

ATA DA: 1~ 1iEuNlAO EXTRAOnDI..
NARIA, REALlZADA EM: 30 DE

MARÇO DE W55

As quinze horas, do dia trinta. do
mês de março, do ano de mll nove
centos e sessenta e cinco, soh.a presí
dl!ncla do Senhor Peracchí Barcellos,
Présidente, e, presentes os Senhores
Jairo Brum, Mário COVIlS, Ary Al
csntare, Vásco Filho, último de ela
valho, F1aviano Rlbelro, Mnnso Co...
bral, Raul de Góes, Flores Soares, Os
sían Ararlpe, Clovis Pestana, Begcl
Morhy. Wilson Calmon, José Frell:e,
Waldemar auimlú'':es e.Aéeío Cunha,
reune-se a Comls.c.ão de Finanças, na
sua. Sala de, Reuniões, e11l sua prImei
ra reunião extraordimu1a. - Ata: 
Lido., Ir aprovada, é lllISinada pelo S<!
nhor Prf'-sldente e encaminhada à pu
blleação. - E;rpedielltc: - Antes de
dar inicIo à Ordem do Dia o Senbor
Presidente diz, a seun pares, da satis
fação que t~m cm éomunlear a pre
sença. do Dr. Arlosto Vieira. Dignls
slmo Senhor Secretário de Educação
do Estado do Rio Grande do Sul, ora,
em visita a esta Comissão. - Oldell~
do Dia: - O Senhor Pl'<'sldente após
comunicar que a convocação extraor
dinária da Comissã.o é com ia finali
dade üe serem apreciadas e votadas
pela mesma, Mensagens com llrllZOIl,
enviadas pelo Governo. cUz que dará
preferencialmente, a palavra. aos se
nhores deputados. relatores de proJe-
tos nestas condições. Dessa. forma, e
por se encontrar o peputado Jairo
Erum adoentado. dá-lhe, em primei
ro lUgar. a. palavra. O Senhol' Jairo
Brum relata com parecer favorável o
Projeto n9 2. 6~3·65 que "Determina
li inclUlliio da especialização de Enge
nheiro Florestal na enUJnel'ação d!Ol
art, 16 do Decrelo-lel n~ 8,620, de 10
de jamlro de 1946", Q qual é, pai'
unanimidade, apro....ado. - Tem Jl,
palavra a. seguir o Deputado Wilson
Calmon, relator subsututo do Projeto
lJ9 2.592-65 que "Dispõe sObre os cur
sos de teatro e reglllamenta as eate
gorIas profissionais correspondentes",
p'l'onulwJatido-se S, E&. favorável ao
Substit11Um da Comlss~ de Educa
çl'io e CulLul'n. 'A ComJssão, de IlCÓrdo
com o Jlarecer elo relator, opina, }XII'
nnanimldade. pela aprovação do Pro-.
leto, nos 'rél'rf\os do Substituto dn
Comissão de Educação e Culturn, 
1i: dada fi nalavrn AO Deputado MSllo
Covos, a flm ele Que relnte o Projeto
n Q 2.593-6; "\le "Incorpora ao ··Fun..
do" d· oue' trata o D~creto·lel nu
mero 2.0F3, de 7-3-40. da "A E"jlll,a~

tívn. rlo~ EJ!odos Unidos do Brl!sil". a
lnlpO,l'llm-'a dos seus d~lJ'Í!os flncois e
rl& O\1tJ'!I~ proyj(ltl1cias", com enen
chs de Plenário, O p11.rcoor de S, E;{3

e !avm't.lYel ao projeto, oferecendo
lhe emenda sllnrimindo seu arllqo 3"
e nlnea. rf'ferentemente às emendas
dc Plenál'io: contr6.rlo 11 emenda nú
mero 2, favornver às ele rui, 1 e 3,
esta nos .1t'rmos da slIbomenda da
Coml~s5.0 d' Consllt111cíio e Justiça.
A Comlr,siio. d~ acõrdp com o pnrf'ceI'
do relator, opIna, nor unanlmldadf'.
pela l1prOVad10 d" Prole to n9 2.593-65
com n ll':!O"~O de sua. emenda, bem
~~mn .....1" ...llt'"vae~o dAS emendas de
Plenário ns. 1 fi 3 nOlJ t.êrmOll da

O SENHOR DEPUTADO DJAl,;\Lo\
MARINHO. VICE-PRES!DE17TE, NO
EXERC1CIO DA PRESID~NCrA. Pl::Z

A SEGUINTE orSTf!.rEUiCAO
EM 20'3-1965:

1\0 !;Ir. Depllkalo Cha1:llS Flod!'\!'ues:
Pro1eto n9 2. r.70-65 - do Sr. N~\;

ton Carneiro - Concede lsençúo d~

hnpô:'lto. taxos e emolumentos para II
importaráo de merendarias llOr Insti
tuições de b~nemeren~la.

Ao Sr, D"pllt~cln Clodomlr tJclte:
Proj~lo n9 3.439°57 - Do Sr. Urlel

AI...lni - Cria o S~r...ko de Assistên
cia e Prevld~ncla dos Emprellados do
Banco dn Brasil S.A.,' c dá outrns
pl'ovidêndns, -

Erarni3. e~ ~o d~ márço de 1!l6=:i.

Comissão de Constituição ATAS DAS ,COMISSõES Oomiss-ão de Eduoação e
e Justiça Cultura

o senhor DeputacJ'o Dja.lma Ma- ra o Estad~ da Guanabara. Relator: DISTRIDUIÇAO EM ABRIL DE 10&5:
O Senhor D~putado Djnlnm Ma... rinho Vlce-pre..úlente no e~ercldo da Pedro Marao. Parecer tavorâvel às Ao Sr. Deputado Britto Velho,

.iIJh:J Vlce-Pt.....lllic'lltc no ~e"cJclo da Prc'.idêncla de.tn COmlssao fez em emendas do Senado, aprovado unaní-
lPresl11êncJa desta C<'m1ssâo 1020 em '1 de abril de 196,5 a seguinte redis- memente. ", leia-se: "13) Projeto n9 I Relator:
'1 de abrJ! de 19fi5 a seguinte distri- tribulçáo:, 1.~39-C/60 - do Sr. Geraldo Carva- Projeto n9, 341-63, do Sr. Campos
blliç1ío de Mensagens do poder Elte- p. utado Auríno Vah>Js: lho - Acrescenta uma letra ao pará- Vergal, que up!'olbe a fabrlcll~.Ú(J 6
eut: o. Ao D.p grafo 19 do artigo 69 da ;'el nv 605. venda de armas de fogo de brinquedo

Ao Dfl'~CJl;,4'o A;'xuda c.l.JiJ~ra: Projeto n~ 531-63 - Do Senha! de' 5-1-19{9, que dispõe sobre o re- com forma e cõr Idênticos às das ar-
Juarez Távora - RegUla a partlClpa- pouso seman,\l remunerado e o paga· mas verdadeiras". Relator-substituto:

Pli1jf·(.O no 2.70'/-U;; - D:l ~ensa- çfo ao trabclhador nos lucros da mento de ~alarlo nos dias ferlndos cl- Deputado B:itto Velho.
. 'u') 101-55 do potler ExecutIVo .- Uilpl't<;j, dando a esta uma nova es· vis e religIOSOS. Relator: Pedro Ma-

ti,rn 'redn.-'~ ao § 29 e !lc-re;;centll ttuturs.. lJl1>tlra _ EcCrlClmla - ~- rãc, Parecer favorúvel às emendas ;tlo '__
OJ. nOV,L,,,,, - t 16 da Lei • S da d nim t "
ttlDi" um purllg!'ufo aboilard' 19"4 (06- nançaor , ena , aprova_ o um. emen e ,

4 n, o l' QO de li r e u h ld" Sala da comíssão, em 31 de março
h? _,,;J u v' ~~~ Yj'"n:"~ dos Mllit:lTes). M DepuL~cfu Math~un se m •• de 1965. Roberto TÔTTes ttollanâ«, -
ul~o .n9 .. .l.-"~. ,'~ -- lonn,} --- I t~ I .
'.1U5tJq~ bt~U!llnça Nac, ProJólo n~ :I,l03-6~. :- ?",Scnh~: pe o Secra ar o. _,'
Unllni'a~l . CanalllQ Netto - DJSpoe .obre, o. e, O SENHOR DEPUTADO DJALMA

LWo' lalleleclmmlo ao normas e erltcrlo.9 MARINl'iO V1CE-PRESlDENTE NO
Ao Dr pul:ld') Ivan. 110 prccessc c1M su'!vençõcs por pl1.rt~ EXERCíCIO DA PRESID~CIJ\. F.f;Z

"Pl'Oiêto xl' ~, 124-05 - Da 1\1'1"i:a- da Uncll:l às E;lP:c,S.~ de servlço~ A SEGUINTE REDIS:rRIBUIÇAOO,
'(r~Jl n° (Ia-L" <10 poder p;xecutljo _ Aéreos Nacl~.nalz. IJu"tlçG -. Tral19_ EM 30.3-1965:
Ílj,nf,e fúlJre a c!rb"llnlz~;"o ruoc ona_ portca - .Fma:lçllSJ. .
J:K;11 ~ e e,,~cu~ao dos reg~~ ge Sala. da C-~ü'lls: ão em 7 de abril de Ao 'Sr, Deputado Laerte Vieira:
:t;cnlvglcQ03 de: anjmals. d~ll1éstlcoo lr. 1965 Projeto n9 2.562·(15 - Dispõe nôbre
rab. (JIl-t:Çll - AgnCl1ltura e pO' , lt li M.1' a correção dos valores dos prêmíos
1':C,' RtU'ul _ F'il1an~as). , O senhor Deputado DJ:l 11 i' d concedidos pela Uniãa, para a cons

rínno Ylc~·?re~'dent5 no ,l:J'crc .10 e a tru~lIo de obras de açudagem e' Irrl-
Ao DepuLatJo José B!lrbO~u: I'Ie~lde)!lc:a. ,?e:;ta Cc~~()tef~l t r. gaçao, em regime' de cooperação.

~'()J'tn n~' 2.fiG:J-C5 - Da MN1-'ilgem 19 de IIlml ue J955 a s."u n ..;!!.dr Brasilla, em 30 de março de 1965.
", c.. , Altera l\uirão de menscgens do ~ v er

ll'l- 90 UO Pcder' ExecutivO - E.~êcutlvo: O SENHOR DEPUTADO DJALMA
d!<p(slUvo eln Lei nv 3.~~4 00 14 de " MARINHO. VICE-PRESIDENTE \ NO
~g(lslo de 195'1 que autor.za. abertura Ao DsputadCl A1'ru~a Câmara. EXERCíCIO DA PRESIDli:NCIA FJ;;Z

ti'c' rr{odilo c elá out:as p~Ovi!lm~I;:::. Projeto n' 2,6S~-S5 _ Do Feder A SEGUINTE DISTRmmçAO DE
(Jll't'ça - EconOmJo. - E.l.c. Exccutivo _ 11eml111ell1 nO 61..55 -:- MENSAGENS DO PODER
cc]ra - Flnança3). Autoriza o poder Egecutlv9 a abrp' EXECUTIVO EM 30 DE

Ao Deputado LaerLc Vieira: pela preúfêncill da Repúbllca o cre- , MARÇO DE 1965 '
'P"újeto nO 2.'/.06-65 - Da MeD"oa- dito espe~lal_ ,de cr$ 4,362.4}6,~ Ao Sr. Deputado Geraldo Freb'e:

~e~'n9 07.65 <lo'po:ler Executivo. - (quntl'D mllhces. trezentos e se....en.a Projeto n~ 2.651-65 - Aulorlza a
. Aut{rlzo. a abertura pelo M1nlsl.él'lo e dois mil. quatrocerto. e ~e=~ abertura, ao' Ministério da Justiça e

dJ. Vjaçã'J o Obras PÍlbJJca~ <:lo ('rédi· cruzeiros) ~a awn eT .::, i, d _ NegócIos Intel'1ores, 'do crédH~ espew especla.l de Or$ 1.300.000.ooo.oa. que ESprelf Cll a cargo das (J~:tl~a ela1 de CrS 280.000,000, para, o fim
il"t" o fim que menciona, (Jw·tlça Mal<:r elas Fôrçll.\l Arm~ ~ "'inan que especlflca.
r" .. I' á ~ n - Orçamento - P;:;ca.:EIlçao & -
~ Orçamento -, Fisca lzaÇ·O .na - celra _ Flnanças\. Ao SI'. Deputado Ivan Luz:
llcll'u .- plnanç.as).

Ao Deputado Ulymea au1lnar~u: Ao De'Putado Lauro Leitão: Projeto n9 2.649-65 - Autorlz.'l !lo
5 Do Poder abertura .ele créditos especiais, num

Projeto n9 2.709-65 - Da MEDsa- projeto n9 ;i656-6 m-n9 57-6; _ montante de Cr$ 1.079.494.463.40, a

~
em n9 .13~-65 do poder Executlvo - Ex~CllillVO -pOdem~:.Cutl~o ' abl'ir diversos Ministérios... ._ d () Autor za o' er....... , w •

ria "e,t!Jnul<>s no alll!1en", fl pl' - pi!lo Mlnlstérlo da Fazenda - cen- Ao Sr. DeputadO' José Barbosa:
(l,utlVldaoe e à. contençao de preços e • i I de Telccomunicações
dA outras providências. (Justlçll. - ~I~ ::~if~aCfpcCJaI <te Projeto n9 2',65.0-65 - Autoriza a
teooomla - Finanças). C $ 1 500 COO 00000 pal'a etendn àS a.bcrtura, ao MinIstério da Justiça e

• , . r.." "1 - o d Brasil Neg6cios Interiores. do crédito espe-
Ao Deputado Wilson ROr12. de,j)NRs com a parwc paçal o I elal de Cr$ 68 900 000 para o fim que

' no eistema. Mlmdlal de Te eoomun ca- , .
Projeto n9 2,705-65 - Do. M~m.l\- cões por satélitcll, (Justiça _ orça- especifica. .

~
m nO 96-{)!i do P<'der Executivo - ~eilto _ Flscali:lação Financeira,.... Ao Sr. Deputado Laerte Vieira:
esdobra em dUM unidades unlve1'lli- FlnlU1ÇllSl' '

las distintas a atunl Faeuldnde de projeto' n9 2.657-65 _ Do PodE;I ~rojeto n9 2,653-65 - Prorrogl1. a
mml1cla e Odontologia da unive~\- hxucutlvo _ M(:ll~ngem .no 54-65 - vigência dos arLlr.os 78, 79 e 80 da Lei
llde. de CtIllrd. (Justlça. ~ E<!UClIçaO Autoriza o 1'001'1' El<"cuth'o a abrir nq 498. de 28-11-48, retroagindo. à. da·

'- p;nllnças). pelo Min.lstérlo da VIa!lU<> e obras ta de 28 de novembro de 1964.
Cinja da C(:rnls~lio em '1 de abril dc Públicas o crédito C'3peCl

d
al tqe ;,~"" Ao Sr. Deputado NOI"onha FlIho:

~_ Cr$ 10.998,\)00.000,00, e3 ma"" ao ,
196.. refOrço <lo Funão da Marinha Mer- Projeto nQ ~.G54-65 - AutorIza o

O Senhor Deputado Djalma Ma- cante. (Justlçe _ Orçamento - Fis- Poder Executivo a abrir. ao Mlnlsté-

E
lnho Yice-Ptesió'õ'llte 110 exercldo da callúnçt.o Pinancelra - Fínanças)., rio ela Aeronáutica. o créillto ~specilll

e.!lldcncll1o desta cemJ!lSll.o têz em ..... t d Ul 1'% • Gu'marãós' de Cr$ 950.000,000 para os fms que
de abril de 1965 a seguinte <:lL8tri- Ao "",pu a o Y E", . especifica.
l,flo: prilJ?t() nO 2.655-65 - Do Poder Ao SI', Deputado Rondon Pacheco
. t d I "t'-- Fi'lh • Executivo - Mensagem nQ 56-~5 -

.AI) Depu a o Ce c. LUU o. I"enta dos imposto.> de Importação e Projeto nQ 2.652-05 _ Autoriza a
Projeto no 2.467-64 - Do Senado de COnHU11(} equipamento de televisão abertura de crédltcs especiais, num

lFedera! - Altera a redação do artigo destlnadu à Rádio D:tw:orn. São montante de Cr$ 47,033,454.68'1.40 a
115 do Decreto-Lei n9 3,199 de 14 de Paulo S,A. (JustIça - EconomIa - órgdos subordinados à Presidência da
tt11JrlJ d'e 1lJ41 qu~ estabelece as ba:;es Flnanças), República ~ a dlverl10s MinistérIos.
l1:J ~rgan\znção dos desportos em V'do s 1 .. _ COnllssáo em 19 de abril Brasília. em 30 de março de 19G5.
6 Pll~ e dl\ outras provldênc.as. d li ~5 .....
(Ju:;!.'ç'l _ Finanças). e 1..., •

Ao Deputado Tc6fl1o de Andrade: E R R ,\ T A

Projeto nq 2.385-64 - DO. St:JhclJ Na. ata. da 1.~ Reunião Ordinária. da
Yl;wnldrJ pinto - Isenta a.s in.CItulçOes Turma "A" desta Comissão reallza
;tlJlllJl,"plc~ dc 1% de que trata o da em vlnté e três de mlll'ço de mil
l\rt.~ 22 aa Lei n9 4,380 de 21 d: novecentos e fieJ~enta e cineo e publi
1l<:,Õ,·tc de 1064 qu~ crJa o Bllne.:> Na coda no Diário 110 COtHITe.,~o Naciollul
douBI de HalJltllçao (Justlça. - Eco- d~ vinte e seis dêsse mês. pAgina 1.282,
nomla - Finanças). 2~ éolnna, retl!iqlle-se o itEm 13; 00-

Ao Dermtad<i U/YSSC9 Guimarães: de se lê: "13\ Projeto nO 1.939-C104
, ...._ J I - do Poder Exccuti...o - Autoriza o

onclo nO 104. de 1965 -....., u:ro Poder ExC1lUlh'o II nbl'1r llt.rnvrs do
tle Direito dll 3. Vara Cl'lmlnal da M,nlst(l\'IO da Fazenda, o crM~lo su
~iomarell. de CurJtlba. - Pliranã í plcm'entnr de CrS 2 O:3.414,311M(1
l;lollcH,n IIcenCa para proce.ssa.r c~t:;?e' (dois bllhões.,qlUlTenla r Iri's milhõe;"
:llalmente O Deputado Elias N . quatrocentos e quntm'Je mil, Il'rzenlo,;
(Justiça) , e oJtenta e nove crUZt'iF',g e .'c"Nlla

Sala da comL'SAo em ·7 de abrl1 de centa...os), destlnndo ~() r~~""ento dr
lG65 (servidores da Justll,'D., Irt!n:.!~r"l ..s )la-
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e .z:as:

DlARIO DOCONORESSO NACIONAL• Quinta-feira 3r .. "e ,

.lubemenda. da. Comissão ,de ConsU- ATA DA 7' REUNIAO ORDINARIA, tíca, A Comissão. de. acõrdo com o tera os artigos 28 e ~9 da LeI n~ 3,801,
tu!t;áo e Justiça e pela rejeição da de REALIZADA EM 19 DE ABRIL parecer do relator, opina, por unaní- de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica.
nv 2, ..::.. 'l"'cm a palavra. o .Deputado DE 1965, .mldade, pela aprovação do Projeto da: Previdência Social)". O, parecer,

. AJ'Y Alciintara, que relata as llegUin- As quinze .horas e trinta minutos, nQ2.645-65, com a. Inclusão da. ilmen- do relator conclui favorAvelmente I\:
tes proposições .com 'pareceres favo- do dia ~Q,' de allfll do ano de mil no- da da Comi~sâo, de Constituição e aprovação do mesmo, nos têrmos do
ráveís: - Projeto n9 2,639-65 que vecentos e sessenta e cinco, sob a Justiça e pela rejeição da. emenda. Substitutivo da Comlssll.o de LegIsla
"Autoriza o 'Poder Executlvo a abrír, presidência do .81'. Deputado Peracchl oferecida em Plenário,' Relata, ainda, ção Social. Em .dlscussão,-o Deputado
pelo Ministério -.da Educação e Cu!- Barcellos, Pl'esidente e presentes os Sua ~celêncJa o Projeto n

Q
2.646-l'5 Ary Alcântara se 'antepõe a eE1la con

tura, o crédito especial de Cr$ ••• ,.. Senhores Ary Alcântara, Tuffy Nas- ~uec";br: 4ão"~~~ogspe.clal, ng ivall r efusão, apontllIldo à' Comissão o fato
160,000.000 (cento e oitenta milhões 'slt, Vasco Filho, último de .cacvatno, e :r -. '!sI O para ~o r r u - de haver sido aprovada. por esta Casa,
'de cruzeiros) para custear as despe- Clovis Pestana, :tosé Freire, Manso rerença nas aqu ções: carn íaís para na noite de ontem. a Emenda Cons.
sas com obras de recuperação do ImO- Cabral. Hegel Morhy, MOU1'a Santos, a it-P?~tação de material faeronautico. tlh~cional nQ 1, que impede apresen
vel sItuado Jlo Estado da GuanabarA; 1"laviano Ribeiro, Ath\ê Coury. "Eze- des 1......0 ao aparelhamen o da Fôrça tação e andamento de proposições que
I\.trfl,la. .do Flamengo n9 137~ e Pro- quías COSÚl. PlInlo COsta, Waldemar A~r~ i :S~~le.i~'a;" O par~c;;' ~. f~' objetivem modificações' na Lei Ol-gil.-'
je o nQ 2.630-65 que "Autor...a o Po- G~imarfles, ,Emmanoel, Waismartn, vorave _a do,1JJle o'e.!com a m usao fi nica da .PrevJrJêncla. Submetido a
der Executivo a abrír pelo_ Ministério Flores Soares, Mário 'Covas 'e Alves emenda a taêa p a .douta comissão votos o parecei do relator, a. Oomís
da Guerra, o crédito especial de CI'$ de Macedo, reune-se a Comissão de de consutuíção e JUstiça. A .comís- são se, manifesta contràrlamente ao
2.750,000 (dois milhões setecentos e Finanças, na sua Bala de Reuniões. sãtO, de acôrdo com o Pafctecer do re- mesmo passando 'o dito parecer a ser

'chlqUenta mil cruzeíros)' 'para ,'0 fim em, sua sétíma reunião' ordlnãrta; '_ la or, opina. por unanímí ade, peja consíderado 'Voto em separado ante.
q,ue especifica", os quaiS, e11?- votação, Ata' r.Jda e i1provad é em seguida àprovacão..do Projeto' n9. 2,646-65, 11 rejeição do Projeto n9 3.270-61. E',.
sao aprovados por unanimidade, - • a • d • com li Inclusão da emenda que Jhe desl.""'.ado 'o S1'. Ar" Alcântara naraassinada pelo Senhor PIesl ente e~- foi oferecida: pela Co ís - o de c 1 ",. , ~
A seguír o SCllhol' Presidente passa a. caminhada à publicação. Ordem do tít ,. ' J t. mr sa OI â- redi:;nr o vencido. "Projeto nQ 4,798-62
direção dos trabalhos, na forma regi- Dla:'O Senhor presidente 'concedc.· urçao . e < US Iça. O Senhor Presí- que "estende aos Subtenentes Subo
mental. ao Deputado Ar]! Alcântara, rmctatmente, a palavra ao Sr. Depu- denh te'Dj~tlttalcdand°Soa ausêncía.do Se- flciats e Sargentos das FôrçSs Ar-,
a fim .de noder relatar projeto, por si n OI' . epu 0, uaa Santos,' por m d t d

,nA '" i t d d A.·....'ld d d Lado Manso Cabral a fim de que re- motivo de fOrça maior, e como Sua tia ~ls a. van agem e que trata o 11:1'-
avoc_o em v r u e a """""'f a e o late' o .FI·ojeto n9 2.6iO-65 que "dis- Excelência tivesse matéría a. relatar :<P. 09, da Lei n9.1.316, de 2q di! ja-
r.Á~·.aoL~roassim,letD1z/1~63~6'5ecqerUe~~~: põe sõbre o seguro de crédito à ex- com prazo a vencer-se•. e tenha pre- neVlIo dt~ 1951 (Çlóc!Jgl? de.V~Clmenlos
• portação .e dá outras providências". sente llarecer exarado ao Projeto nü- e an ager;,s dos MilItares) " com 1'0.- ,
gula o art. 29 da Lei Jl9 1.024-A. de O parecei' do- relator é' favorável, ao mero ,2.641-65 que <constdera.jnorto recer favorável do r~lator. Amda uma
J949, para o fim de posslhílítar o proíéto, ao qual, oferece. cinco emen- em defesa da orríern, das ínsíttuícões vez argumenta contl.ãriamente 0..0 pa-
aproveitamento; pelo MInlstério, da das do seguinte teor: uNQ I - onde d ' -'U j . . d '" b c rccer o SI' Ary Alcãntara Aceita aMarinha, da. a'rea de terreno onde e o re~nme o "..a or-Avm OI' c;.~u ens '-" ',',couber:' Art. - A garantia do seguro Florentino V9.Z", procede a Jeltlll'a do argumentaÇllO de que a mat~'la Já
hoie se locallza li Escola de Apre11dl- de crédito ~'" c.xportação "beneficiará refer'ido par~CeI' que conclui favol".i.. es~'\ super,ada, .face a. aprovapao do
zes-Marinheiros da Bahia, em Salva- apenas às p~ssoas .fisicas domicilla- ve1mente -n. mE:Sma proposieão, SUQ- ~I ojeto que atualizou o Codlg~. de
dor", o qual é -aprovado por unlUliml- das -no pais ou' às pessoaas juridicas metido a voW!l. 11 COmissão, opina; ;,encimentas, -c.Vant:'lgens dos MÜlt~
dade de 'Votos, - Reassume a presi-' sujeitas às leis brasileiras", "NQ 'U - por unanimidade. Pi!la aprova"";ão das les, a pomlssao opma pel~ reíeiçao
~'dêncla dos trabalhos. o Deputado Pe- ACI'~scente-se onde couber: Art. - As conclllSões pelo Sr. Relator .aprescn- -do 1'roJet;o n9, 4.798-62, desIgnando o
,-raechl,.:Barcellos. dando novamente 11. mercadorias objeto do seguro de cré- tadas. Em contilluação. usando da Sr. preslde,nte o deputado AI? AI
·paalvra>ao Deputado Ary AlcAntaz:a. dtto fi, .exportação deverão ser produ- palav1'a o 6enhor José Frell'e apro" cântllfn pata oferecer a, Redaçao do
quo"l'éJata, 'ainda. as seguintes nropo- tos de orir(em Jlacional ou que. pela senta pal'ccer éontrárlo à emenda eln VenCIdo: ContInua, o ~r. Ary Aleitn
'slç5esL ~ Projet.o nQ 3,543-61 que incorporação di· trabalho ou materlaíl; ,Senado .Federal oferecida ao l'rojotó tara,. PIofCdendo a leItura dos pa
,"Jlutoliriza'2lt,.:pnlão -~ ~ .associar ao tenham adquirido es~a naturCZl\"; - nO 775-C-59 qll<' "altera a l'ee\.1ção do receIes emborados pelo Sr,' 'Depu~
Estado do :Rio Grande elo. Sul na "N0.JII c- Suprima-se o item vn Lia item X doartigp 79 da'Lei Jl~ 1.711. tado Emanoel \VaisIl1111Ul. Projeto:.nú:,,·
constitu!çll.o de Sociedade da Econo- ar!. <}9":' "NQ "IV - Redija.-se assim de 28 de' outubro de 1952 (Estatuto mero ~.418.-A-60, que "elev,a. o mono
mIa Mista. e.dá. outras.providêllClas"; (l § 39 ào artigo 12 dO'projeto:, § gQ dos Funcion!i.rJos PúbIlcos Civil;' rIa tante do fmanCIamento à Carteira
com -pareccr' pelo•. arqUivamento, o do ;>.rUgo 32 do proleto: § 39 - Para União", bem como, parecer contrário lIlpotecária. dO; C:,ubc Naval, e dá ou
qual ê aprovado pOl'- unan1mldade' de os fins déste .m:Ugo no exercício dE' à' Mensagem 119' 4:>4-48, 'de autorla do tras provide~Cl,af; que recebera emen~
'Votos. - PJ'ojpto :n9 2A46-Jl4 que "de- 1965 é ó ElOder Executivo autorizado Poder Exeeutlvo. que "submete à- dll em Plenano .. P,arecer contrário Ao
termina providêJ:Icia.s para :I comemo- flllbrir um crédito de Cr$ 1.000,000.000 aprecia,.çiio do· Congresso anteprojeto emenda, A Coml~sao de acllrdo com
ração do centenáfio do -nascimento do (um bilhão .de cruzeiros)"; "l,W V.- de lei que concede 'Pensões especio.ls {) parecer d,? rcl~t,?r. por unanlmida
M!\rechal Ci1ndldo Mariano da Silva Redija-se' da 'segulnte maneira:o ar- a herdciros de servidores da Estrada de, oplpa p~la !eJelç~o da emenda de
Uóndõn". pronunclando..se S. E,,~ ia- tigo 17: -. Art. 17.- A presente lei de 'Ferro GoiAs. rnlecidos ,em servi- Plenarlo MerCC1dll ao Projeto número
vo,:iivelmente ao Substitutivo, da Co- entrará em vigor na data' de sua pu- ços" , A Comlssào, de aCôrdo com o 1,418-60, Projeto n~ 4.237-62 Que "au-'
missão de Const,Jtui"ão e Justi'<ll, A bJJcadlci ,0 será J'eguJam~fada pelo pronuncIamento do SenhoJ'~ Relator. fori~a !! ,Poder Execu~lvo a abrir, pelo
Comissão. de a.cõrdo com o parecer Poder EJ:ecutivo. -no prazo de 120 dias. por unanimldllde~ opina, pela' rejeição Mim.steno dll;Educaçao e Cultura. um
do l'clator. opina, por unanimidade. revogallits as disposições em contrá.- da. emendá oferecida no Senado Fe- cr~dlto especm!' d,e 'Ummilh1\o de cru
pela anrovagão do Proiet" nQ. 2\446 do" .E!n dÍ!;cussáo. o Senhor Flores deral ao 'Projelo hQ 775-59 e peja 1'1" ""~!r,:s, como aUXilio à construção do
de 1964. nos têrmos do Substitutivo SoareS declara que não pode concor- jeição. ainda. da Mensagem nQ434-48. GmaslO ànexo ao In~tituto, Profl'lS:o
<la Com!ssúo de C'.onstitu!ciicI e .lus- dar com a sobrecarga de mensagens Em prosse~ulnumto•.ulula' o Senhor. nal, Feminln?, de ClarIdade, em Reclfe"
tiça', - Tem a palavra o Deputado enviadas pelo Govêrno•. vC'l'sando !na· José Freire. eom parl'cer favorável. o felnam~u~ . O parecer do relator
OSSO'ln Arnripe, que relata com pare- térlas.as maIs diversas. e de tamanha Projeto n9' 2, '1M-Gl 'que "tl'ans!ere e contrano, A ,Comls..~lio de, acôrdCJ
cer favorável o Proleto n9 412-63 Clue· relevii.ncin para que o' Congresso .. ee Plll'a a Réde "Federal do ensino .lIgri. com ? ,parecer do relator, 01'1011., por
"Estende aos Distribuidores e Conta- manifeste tão' açodadamente, AssIm cola a Escola de Inlclação Agrlcolll uoal1.umda,de. pela' rejeição do proje
dores da. Justira,. a, vant.nf!ens decor- se escusa de discutir a-matéria. pOsto São João EVllnrrelista, no Estado 'de to n;, -4.23;-62, Projeto ~9 4.11i15-6:J
-rentes da cobranrst execUtlitn da dl- que é técnico em -assunto de segUl'o, Minas Gel'llls" e, sugerindo o arquiva- ql,le . a1jtor.za ~ Poder' ~ecutlvo a
vida atll'p da União Feuera1", o, qual mM desconhece por inteiro o-téor da mento o Projeto nQ 4 401.62 que tombar e adqulrzr o prédIO situado na
f< aprov!\do por unanimidade de. vo- presente proposicão, e o que. objetl- "trans'!orma em "Pôsto AgTopecuário o cí5!ade de .Brodosqui. no Estado de
tos. - _lt dada ri palavra 1In Dellutfido -vament\'. se prelende' a~cnder, As- HOrto Florestal de Si1vimia (Goiás)", S~o !?aulo, q!'e pertenceu ao plnto1"
José F,·elr!,. que relata o Projeto nú- sim. decls.;ra, abster~se-fI 'de votar o De acõtdo com os pareceres do rela- ~andldo .Po~tma:i, com todo o acêr·
mero' 2,()94-A-64'-' f'mendado pJ!\ parecer do,relator na forma. do que toraComlssâo opina por llnan\mi- 'o arttstICo e hlstOrlco nêle existen·,
l<ienário '- que "modifica a Lei nó- dispõe -'0 artigo 153, parágrafo 39, do dade, pela aproVação do PI'ojeto nll- te.... O .relator requer audiência sô·
mero 4.284-63. de 20'de novembro 'lle Regimento Interno. PelO mesmo mo- mero 2.708~61 e pelo arquivamento ~re a ma~rja ao "Patrimônio !IJstó~
Ul63", manifestando-se S.' Ex~, favoc Uv~, declara. que se absterá de vo- do Projeto n9 4,401-62. O Senhor !Ico e Artistíco Nacional, a fun de
l'ável ao Substitutivo da Comis.qão de' tal', também, o Deputado José Freire. Presidente-comunIca à' Comi&são que que -possa se n!;anlfestar futuramente.
Constltuicão e Just.lça 11~ contrátlo a S!Ib~etldo.a vo~os u parecer do .rela- o Deputado Emanoel Waismann teve O Senhor. Pres1dente dá' deferimento
íõdasasemendas de Plenário. A Co- tor"a Comlsslio.oplna• .1lor'cunanlmi- necessidade de ausentar-se e .assim ao requerido. E' dada'a palavra, em
missão. de àCÔrdo com o parecer do dade, pela aprovaçrlO do Projeto..cbem como' houvesse Sua Excelência enea~ seguida, ao Sr, Clóvis Pestana. que
relator: opina. por unanimidade, pela como. passa adotar -a~ cinco .emendl1!l mlnhado proce,ssos relativos a proje- emite parecer favorável à, emenda
nprovação do Profeto n1,2,094-A-64.. qUl;) ,lhe foram ofereclde.~.,Sao rel!:ls~ tos com pareceres exarados soUeita substitutiva ote~ecida 'pelo Senado
nos têrmos doSubstltuttvo, da. CC>- tradas as ~bstenç!les do sen~or Flo- do Sr. Deputado Al'Y Alcd~tara a Federal ao Projeto nQ 3.714-C-53 ..:...
missão de Constitlúçl(o e 'Just1<:a. bem res Soares P ,José Freire. E dada. li gentileza de proceder a. leitura do~ que "cria o Departemenfo Nacional'
como pela rej~ção das emendas de palavra em .seguida ao Si'. Deputado pareceres referidos. Dêste modo é lido ua Turlsmo e dá outras' providências",
Plenário. As dezesseis horas ~e vinte- Waldemar Gulmarll.es que,-' com l'~~ o parecer oferecido lia Projeto núme- com li supressão, da expressão: uUIU
minutos, como .não -mais houvesse ma" recer. favorável, _rel~,ta _o Projeto nu- tO 938-59 que "estende aos funcioná- Secretário :Executivo do tnst;I,tuto Bra
t~ria a ser relateda o Senhor Presl- mero ~.643-65 que autorl;za o Poder rIos civis postos à disposição das Co- slletro. de Turismo - CC-3 , n~ for
,dente encerra 'Os trabaUids e levanta E;<ec~hvo a abrir,. pelo, MlUlsjé~lo da 'missões Demarcadoras de LImItes, os ma p:o~i!.ta pela douta, Cómlssao da

. . -. . VIllçao e Obras Publlcas~~, credito es- beneficios da Lei nQ 3.()29 de 19 de COnstitUlçaO e Justiça e estribado no
a sessão, ,convocando para an:anhã, pedal 'de Cr$ 25.100.078 para o fim -dezembro de '1956" favórãv'el ao pro- que dispõe o artigo 40, do Regimento
dia 3,1, às quinze .horas e trinta minu- qUe especifica"..De. acõrdo com ,o pa- Jeto, com a' inclu'são das emendas da. Comum, De acôrdo com o parecer do
tos,.a próxima reunlllo ordinária des- recer do relator, por unanimidade. Il. Comissão de ,Constituição e ·Justiça. reI~tor. a Comissão.·por unanimidade,
\ti O 1 li 'E t - li: Comissão opIna pela .aprovação do Em discussão, o SI', Ary Aleântara oplDa, pela aprovaçlio da emenda
~ om:5S o. ,para cons ar, u, projeto. Com a palavra o Sr. PUnlo discorda do parecer justifllando SUl!, Substitutiva. do Senado ao Projeto n9

"Nair Gal. servindo de .Secretária, la- Costa refata,'com parecer -favorável, discordância face ao disposto no ar- 3',714-0-53, com a sui;n'essAo proposta.
vro a presente Ata; que depois de lida a Projeto nQ _.2.645-65 Que "autoriza tlgo 5Q do Ato Institucional. Subme- Fmaimente é dada a palavra ao Se-

·c aprovada. ser!\ asinada pelo Senhor o Po~er Executivo a .abrir. pelo MI- tloo a votos o parecer do -relator, -a nhor-Ezequlas. Costa que pro.eede , a
, nilltéflO da AerollÁutlca. o crédito es- Comissão opina pela -sua reJelçll.(, - leitura, por sollcltaçl'io do l'elator que

Presidente. TOdas as proposições peclal de· Cr$ 500:000.000 (quinhentos passando o me~o a. se constitlÚr se encontI'a ausente, o Sr. Deputado
constantes'desta Ata,.que'tiverem.llua mllhqes ~~ cruzeiros), pá!a o fim que Voto em Separádo e. em seguida., opl- Ozanam Coelho. do parecer contrário
votação ultlmadll seriío encaminhadas espeClflca , rejeitando a emenda ofe- na pela rejeiQllo do Projeto n9 938-59, 2ferecld!, ao Proje~. n9..4,091-62 _que

·à ilecáo de Comissão; _ Deputado Tecida em Plenário ,e su,,"erindo 11.131'0- Na torma reglmentstl é designado o I lnstttm .110 ~~terlo da Viaçf\o e
Peraéc1LI' Barcellos' President . ra~o d~eJ1lta adotada pela dou- ar. Ary- Alc!ntara para. redigir o Obras Públicas - Departamento dos

, ,e. a om e Constituição ê Jus· Vencido, Projeto n9,3.270,-81 que "aI· Correios e TelégrllfOs _ a taxa postal
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IDlt:Lubcrculose". A Coml~sáo de acnr-: Sr. Edison García 2' neíros, pua os lWlquln!smo8 e mate. N~ 2.653.65 - Pron'oga a. vjg~ncla
do com o parecer do relator, por una- sr. Wl1son Calmon 2 rlaís Importados pe).). CEMAT - Cen· dos artigos 78, 79 e 80 da Lei n~ 4118,
nhnrdade, opina, pela rejeição ('O Pl'O- Sr. Flaviano Ribeiro.. 2 trais Elétricas Matogrossenses S.A. de 28 de novembro de 1964.
joto n~ 4.091·62. As dezessete horas Sr. Gayoso e Almenda 2 e eM. outras provídêncías, N9 2.65&-65 - Illenta dos Impostos
fi quarenta minutos. como nüc mais Sr. osslan Ararípe 1 N') 2.632-65.- Regula o Al't. 2~ da de lmportaçiíoe de consumo equipa-
houvesse matéria a ser relatada, o so- Sr. Jairo Bl'um 1 Lei n~ 1.025.A, de 1949'pn:rl!- li fim de menta de televlslo dest.lnado à. Rádio
nhor Presldente encerra os traball os Sr. Athlê COUry 1 posslbUlt.ar o cprovettamento, pelo Dlfusora, São Paulo S.A.
e levanta a sessão, ficando convccndn Sr. José Freire 1 Ministério' da Marinha, da. ãrlla de N9 2.656.65 _ Autoriza o Poder
pam quartn-reíra a próxima reunli\ú Sr. Hegel Morhy 1 terreno onde hoje se loc.s.Jlza a Esco' E:tCi:utivo Il. abrir pelo Ministério da
ordinária desta oomtssão, as quinze Sr. ."rge.llno Dario ...........•.• 1 la ãe Aprendizes Marinheiros da. Bn- Fazenda. _ Conselho Naciona) de Te
horas e trínta minutos. do di:! sete SI'. :Marlo Tnmborindeguy •.•••• 1 hía, em salvador. Iecomunlcaeões _ o crédito especial
do corrente. E paru constar cu. Dyhlo RI'. -vasco Filho ......... ....... 1 N9 2.633.65 __ Determina ll. Inclusão de Cr$ 1.500.000.000 para atender às
Guuruia de Carvalho. Secretáriu, la SI'. ttnto FILtipaldi ...•..•••.••• 1 da espccÚlllzação de Engenheiro FIo' despesas com a participação do Brasll
"10 11 prr-sente Atu que depois de lI!la Sr. Edison Garcia 1 resta] na enumeração do Art. 16 do no Sistema Mundial de Telecomunlcn~
e nprovada scrà assínuda pelo Senho" Sr. Ezequias Costa 1 Decreto Lei n~ 8.62ll. de 10 de janeiro ções por Satélites.
Prerltlcnte. TiJelas as proposíeões cons- PROJETOS RECEBIDOS de 1946 A torí P d E
tanles desta Ata que üveram sua vo- N9 2 636-6" _ Concede pansã aOS N~ 2.657.G~ - u Ol'l~ ~ o er xe-
taçfio utumndn serão cncarnínhadna â N° 1.230·51 - rnsütuí nôvo Código '. ~ Id 'bll o I It cutlvo a abrir. pelo MiDlsterlo da Vla~
S . I COI1118·'~· Depulado f c d p benefícíânos do serv or pu co Cv c Ob Públicas o cr!'di" espe-eçuo (e soes, - .' - e Caç~ e esca , elemllirlo em decorrência do Ato tns. ç:to e l'flS , 00 -d "':In d 11
rncchi Dar"cllf).' - Prcsldente. NQ 1.095·52 ~ InsU:ul s, cobrança tHuclonal e dá outrn.s provídêncías. cíal de Cr$ 10.998.000.0 , esv II o.
REl,ATtiRlO DOS T 1t A B AUtoS dc pednglo na rodovia Presidente nu- N~ 2.639,65 _ ....utorízn o poder Exe- aC~ftrt~fÔrço do Fundo da Marinha Mex.
lt~;,\I,IZAnOS E~t MAf:Ç-O DE. tra . cutlvo a abrir "elo MinLstérlo da Edu ~ ••

N~ 77';·59 _ lJl?:n a redação do. . .... .' Nq 2.658-65 _ Autoriza o Poder
196~. 6 l:tlll I do Ar}, 79 (lJ L~l nv 1.'111. de caçao e Cultura, o credito ~Pef'al de ExecutIvo a abrir pela Presidêncla da

Tlt'Ul1,Õé"S ordín t.l·ias ...•........ _ 28 de outubro ele 193" (Estatuto dos Cr$ 180.000.000 rcento .J o en a mí- República o crédito especial de Cr~
n ' 11n ' - c' e~'rao]'(lil1"rbs" . ." lhões de cruzeiros) pal'!\ custear 1IS . . h t l

c .U. - L " ..........:::. Fun.clonárJ~s PuoJleo~ OJvJ.g da despesaa com obras de recuperaçáo 4.362.416 (qlUllro míl ôes rezen OS e
T t I 8! Ullll,'OI. . _ ,. 'lio imóvel sttuado no Estndo da oua- sessenta cruzeiros) -, para atender a

ora . . N' 1:e3J-O;: - .&l ••clta abertura .de nabara. na Praia do Flamengo nq 132. despesas que espeelflca, a cargo do
Proi~tos. recebidos 43 u:n. N~djto. (·spcc:al.:1c Cr$ 2. ~OO. JO NO 2.640-65 _ Dispõe sôbre o seguro Estado'Malor das Fôrças Al'mades.
Projetos dlstrfbuldos ...•........ 78 Id.t13 ml1ho~s e !lumhentos mi, cru- de crédito à' exportseac e dá outras
Projetos redístríbuídos .......•... ~3 zaírcs) para o TrIbunal R~glonnl Elei' providências. ..- PROJETOS DISTRIBUIDOS
I'JOjetos relatadns com parecer l~r~1 do _~tado do. EspU'llo Sa.nto. N~ 2.641-65 _ Considera morto em Ao Sr. Deputado ArgiJano DarIo

tnvorávei . . 25 p..L( aqlllslçao. de ~elC.ul~~. . defesa da ordem, das Instltulçõell e' do _'. .
Com parec~r contrário .:...... 4 N? 1. 393.63 - Dl~poe sôllle llera- regime o Major 'AviadOr RUbens FIO' Proleto fi? 2.234-A de 1964 - Emen·
com pal'cc~r pl'lo arqUivamento 5 ção do Plano ele C1D~slficlJ.Çã(] de Caro renlinô Vll;. da. de Plenário II~ ~roje~ n9 2.234-A,

n~daçõell de vencidos............ 2 I'os: _ A • NO 2.646.65 _ Abre crMito especial de 1964, que Instlt~1 o Dia Naclolllll
Com clllvndas de plenlH'lo Jo ~? 3;81""2 ,- AH~ra_dlspo.;Ições da no valor de Cr$ 15.480.000.000 (qUinze do EX-Combatente e dá outras pro-

Senado . . 3 Lt.l n .. ~.321. ele 11 d~setel~bro de bilhões. quatrocentos ~ oitenta milhões vld(!nclns.
Rnlnt.ados c·m plenário 1 J9~.j /Flnanelamento e opera~oe Imo _ .

Totnl das 1'1'0po.lçõc.< aprovadas 33 . . ' . s . de cruzeiros) para cobrir diferença Ao Sr. Deputado AéCio Cunhablllarlas entre o Clube de AeronâuW' i-' • 'bla" i
'Total dns proposições relatadas .. 43 cn. Cse.us uSo'lociados I e dá outras prO- ~r..~qa-Uo ""doees ~hmter'lI"'l Paaerraon~Utlmo- p.roieto n9 1.:134 de 1953 - do Sr.
Diligências . . 2. vidêncHu;. ' )lU W*., U~, 1 ~ c, Hél10 Maghenzanl _ Assegura. a todos
Oficios lIa Secretaria N? 4.185.62 _ ConceHuà o direIto ié:-~2~~a:I~ei~~arelbament~ da. Fôrça os trabalhadores o salário nt1nlmo

PRESENÇA DOS SENlIORES d~ movimentação ~os "!13dros dOI; se!- N~ 2.63'1'65 _ 'Altera o Artigo 49 da mensal da. região quando o empl'e-
DEPUTADOS vldores (ÜJ. Viaçao F.ll'!oa do RIO Lei n~ 2 391 d 'I d 'O"el o d~- 195. gador. por sua exclusiva c,?nvenléncia,

Grande do Sul. . . e. e J~' r e ~'não lhes der trabalho suflcente pl'lra
dr. Peracc1l1 Barcellos 8 N~ 4.543-62 _ ExcJui da fJ3ea)izn. que fixa es efetivos das F~rças Arma· atingir \!.QUIHe mlnlIDo salarial 11 que
Sr. Flôre.' Soares II ção p!evlsta na Lei n? 1.283. de 18 je daNs9~2 Gt3e8~6~ deD~zÕ' ób A' • têm direito em virtt:de de lei.
S \V ld G i · 'I de'c bro d 1950 . d' '-i . t ." - ~p e s re a w e

1'. n emar ,u maraes ~ me. ltS III Uswas rans' vação do cnpillll'd F1\brlca Nacional Ao Sr. Deputaclo .Alves Macedo
sr. Wilson calmon 'I formndora,~ de matélia prima de orl- d Mot d{; a t ,. idê I •
Sr. Ary Alc!\.ntlu·lt 6 <:em rmlmal em produt!Js. cui<;l uso nno e. ores c ~ll ras p.ov no as. Projeto !Lv 2.676 de 1961 _ do Sr.
Sr. Hegel Morhy 6 afeta II saúde humana. N~ 2.645.~5 _ Autoriza o Poder Arrnda. Câmara. - Autorl.ta 11 Rêde
SI', Jmro Brum 6 'q" . ExecutIvo n abrir pelo Ministério da. Feroviárla S. A. a tra.nst'erlr terreno
Sr. Mário COVllS ....•.. •••. •••... 6 'N _22-63 - Denomma "Rodovia Aeronáutica. o crédito especial de cr.;; ti Sociedade de Pediatria de Pernam-
Sr. Acélo Cunha 6 Dom Bosco a atuai BR·41.. constante 500.000.000 p:tra o fim que especifica buco, sediada no Recife. para constru-
Sr. .F'lavJano Ribeiro............ li do Plano RodoviãrJo NaelOnnl ·e dã N~ 2 G47-65 _ Autoríz a abertura' çno' de sua sede própria.
Sr. Mário Tamborlndcguy 5 earáfer pr!orHàrlo ti sua construção. I . . a_ •
S G A1m dr 5 'N9 547.63 - Declara. de utilidade pe.o. Mlnlstêrio da Vlaçao e obras Ao Sr. Oeputado Ary Alcdnt.Ara

l·. ayoao e en a.......... 5 oúbllea fi A"remlac,iio do.s Vl·"j"ft". e Pubheas. do crédito p,speelal de Cr$ .
Sr. Edi~on Garcia 4 Repre"entnn"'te Com~ I I dW -:"":"ta 2.31lO.OCO.OOO para o tU11 que meneio- Proleto nQ 2.446 de 1904 - do Se-
Sr. Manso Cnbl'Ul ., s~.' <rc a.. e "",n na. nada Federal _ Determina proVídên-
Sr. Atlliô Coury :1 ~ruz 10 SUl. Ei;tndo do Rio Orande N9 2.644.65 _ Autoriza o Poder Exe' cias para a comemoração do cente-
Sr. Raul de Goes 4 °N~ul' 07- "3 E t d cutlvo a abrir pelo Ministério da Ae- nárlo do nascimento do Marechal Cãn-
Sr. Moul'a Santos.. 4 IlAr' ·da"·u"'::- d" en tel atoSTrunct.óI~' ronáutlca, o crédito especLnI de Cr$ .. dtdo Mariano da Silva Rondon.
Sr. Vasco Fllho " lOS mao o ex n o errl - 103 806 000 pa" !lm u e. ·tI
S1'. Ossfan Araripe .. 4 rio Federal do Acre. o direito de opção " ·a o q e _pCCl· Projeto n9 1.918 de 1964 - do Poder
sr. José Freire 3 It que se retere a Lei nQ 4 242 de 1'1 caN~ 2 _ I Executivo - Dispõe sdbre a entrega
Sr. Hamilton" Prado 3 de julho de 1693. em seu Artigo 40. e ti .643.~~ - Autor.Z:I o .poder E.'t.e- das cotas dos Impostos de renda ...
Sr. Souza Santos.... 3 dá outras provldénctas. cu vo a alírlr. pelo Ministério da VIa' consumo ROS Munlalplos, nos têrmos
Sr. WJlson Chedíd 3 NQ 1.550'63 _ Crla o "prêmio Na- cão e Obras !'ubllcas. o créd1t~ espe- da Emenda Constitucional n~ l!i. de
Sr. Pllnlo Costa 3 c!onal Adriano :UI COllta Ramanto" clal ~e Cr$ 2a.100.078 para o fim que 19.61 e elâ outras provldênalas.
Sl'. Arf:lllano Dario ,....... 3 dá oufrás nrovldêncld~ e especlfiCll. . .
s O C d 3 • .. _..... ..N9 2.491.65 _ Decbra de utilid.ade Proie/o n.03.543 de 1961 - do Co.n-

r. mar ar osO 2 Nv 1..768-64 Altera a subvençao pu'blica a "'Ac!edade ele Obras SociaIs seiho de Mmtstros _ Autoriza ti União51'. Alvcs Macedo ~ . concedUla à Faculdade d FI! fia ov • d
Sr. Henrique· TUl'l1er .........•... 2 Clê 1 t" e asa,' do Sllntuário de São Francisco em a se associar ao Estado da Rio Gran e
For. Ezeqlllns Costa :I d ne as e Le ra.. Sed;'S saplentlas. '. Belém, Estado do Pará. do Sul na constituição de. SOCiedade

I I 2 a Universidade Catollca de Sno de Economia Mlsta.-e lá butras provt-
~s-~: ~(lrIÓfmIVi:n~:,st~c~~s~,ah'~'~'::::::; 2 pa~~:o~"09 64 C' t d E;:~u~i:g4':5 Elbri:U;:i~lnl~térl~od:~ dênclas .
• r. . mo U! nrvn o .. 2 '" ~." - - ria axa e uso"e Aeronáutica o crédito e.~peclal de CrS Projeto 1l~ 2.146 de 1964 - Estende
Sr.. Cesar Prieto 1 tráfego dos .aeroportos nacionais. 950.oo0.Coo' (novecentos e cinquenta aos Munlclpios Integrados no ~Illno de
Sr. Per~lra Lop~s ,........... 1 ~~ 2.593'6" - Ineorpol'a ao "Fun.- mJlhãe. de cruzeiros) ara Os' !lns valorização Econômica da ReglAo
RI'. PlInla Lemos 1 do de que traia o Decreto·Lel 2.063. que es~ecifiea ' P Fronteira Sudoeste os beneficios do ar-
SSt" BFfrnllllodf. pama ~ de '1.3.40. da. "A Eqll!~atlva dos Esta•. N~ 2.649-65'- Autoriza a abcrtura tlgo 34 da Lei n9 3.995. de 14 de de-

r. Vllr mo.. . 1 dos UnIdos .do Brasil . a importância de crédllo especial. num montante de zembrQ de 1961 (Plano plretor da
~;. Ag,~;aa~e~i~~.:::::::::::::: 1 ~~~VI~e::CI~~ltos fiscaIs e dã outras Cr$ ~.079.494.483,4(). a diversos MI. SUDE~).edáoutri\S.provldênalas.
Sr. Renato Azcredo 1 nlstérJos. Ao Sr. Deputado Blvar Ollntho
Sr. Paulo Macarh;J 1 N~ 2.592'65 '- Dispõe sôbre OS cur- N9 2.650,65 - Autoriza a abertura. .
f',r. F;!luto Maior 1 sos de teatro e regulamenta ltS cate. ao Ministério da Justiça e Negócios Projete 119 2.151 de 1964 - do Sr.
Sr. Furtado Leite 1 gorias proflllSIonals correspondentes. Interlore.<;, do crédito especial de OrS Eurico de Oliveira. - Destlnll os fun-
Sr. Aureo Melo.......... 1 N~ 2.594-65 - Complement.a a Lei 68.000.000 (se!senta e oito mtlhõe.<; de do~ arrecadados na Campanha dos
Sr. José Humberto 1 número 3.917. de 14 de julho de 19(1l. cruzeiros). Jjara o fim que especifiCll. DlarJos A.s.so::iados. de Ouro para o.
SI'. !talo Fítt.lpoldi ...•.•.•..... 1 qUC reorganizou o Mlnlstél'io das Re- Bem do 13msll. à alfabetização do povo
Elr. 07.anam Coelho 1 Inções Exteriores. Nq 2.G51~65 - AutorIza a abertura. lJraslleíro e dé. outras pl·ovldénclas.
S R S tos 1 ao Ministério da Justl,a e Negócios ,

r. lIY an NQ 2.630.65 _ .'.utori7.n o Poder Interlores. do crédito especial de Cr$ Ao Sr. Deputado Carvalho Sobri-
PROPOSrCOES RELATADAS EXCi:utlvo a abrir, peio Ministério da 28().Ooo.000, para o rim que especUlca. 000

POR RELATOR Guerra. O crédito especial de 01'$ .... N9 2.652.65 _ Autoriza. a abertura. Projeto 119 2.186 de 1964 _ do Sr.
Sr. Flóres SOl1l'es 1 2.750.000 para o !Im que espCi:lflca.. de crédllosC1ôpeelsls. num montante Eurico de Oliveira - Prolbe o use de
fir .. Arv Alcllntal'll 7 N9 2.631-65 - Concede Isençlio dos de 01'$ 4'1.033.454.687,40. a 6l'glios SUo expressõespornográflcllS ou de baIxo
RI'. Mário Covns 6 Impostos de Importa/lão e de consumo. bordlnados à Fresld/lncla dll RepU- caiA0 em lugares púbUCOll, bem como
SI'. Pcracchl Barcellos ...•....•• 4 bem C·0010 d~ taxa ~e de.<;pacho adna- bllca. fi a diversos Mln16lérj()!l. a apresentação de cenas que ImpU-
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Ao Sr. Deputado Ary Alcã,ntara.quem em ultraje públíco ao pudor, em Ao Sr. 'Deputado Mario Tambo- Ao Sr. Deputado Wilson Chedid
programas de teatros, cinemas, rádios ' ríndeguy . 'ou televisões. Projeto nv 2.593 de 1965 - do Poder Projeto n9 2.630 de 1965 - do Poder

. . Projeto nv 1.374 de 1963 r: Alttor: Executivo - Incorpora ao "Fundo" de Executivo - Autoriza o Poder E::e-
Ao, Sr. Deputado ClOVIS Pestana Carlos. ~eJ:neck - Autoriza a ,f.!:de que trata o Decreto-lei n9 2.063 de cutlvo .a abrir. pelo Ministério da.'

ProJeto "3 794 de 1062 do con FerroViária Federal S. A. a doar o 'l. de março de 1940, da /lA Equltatlva Guerra, o crédito especial de Cr$ ....
selho de Jflnls'tros _ Cria -; Su erin: edificlo e a respectíva área de ter- dos Estados Unidos do Brasil" a ím- 2.'150.000, para o fim que especifica. .
tendência da Recuperaçáo da B~xada reno da antiga estacao oa'pa~sageiros portãncía d?s.seus débitos fiscais e dá Projeto n9 2.639 de 1965 - do Poder
Sul-riograndense e dá outras provi- da Es~rada de Ferro Leopoldína ao outras provídêncías. Executivo - Autoriza o Poder Exe-
dêncíns ,. , Munlclplo de Petrópolís, Estado do Rio A -5 O t d H 1 M h cutivo a abrir. pelo Ministério da

. de Janeiro. o r. epu a o ege. or Y Educação e Cultura, o crédito especial
Ao Sr. Deputndo Edlsoll Garcia Ao Sr. Deputado Manso Cabral Projeto nu 1.812 de 1964 - do Sr. de c:.r$ 180.000.000 (cento e oitenta

Projeto n9 567 de 1963 _ do Sr. Adyllo Vianna - Acrescenta um pa- milhoes de cruzeiros) para custear as
Walter Passos _ Altera o inciso "a" Projeto nv 2.590 de 1961 - Regula rãgrato ' ao .artígo 19 da Lei n9 4.090, despesas com obras de recuperacao do
do artigo 20 do Regulamento d~ Co a prestaçâo de alimentos provisionais de 13 de julho de 1962. imóvel situado no Estado da Gunna-

. _ ~ - as vrnmas de acidentes pessoais de , . bára, à,' Praia do Flnmengo n9 133.
branca e FlScallzaçao dO.ImpOsto de transporte a a seus beneticiários, e Ao Sr. Deputado Jose FrClre ,- - ,
I{enda, baixado pelo Decreto n9 , ..• estabelece outras prostdêncías P j t 77' d Ao Sr. Deputado/Flores Soares
51.900, de 10 de abrli de 1963. . . ~ ro e o n9 a-C de 1959 - o Sr. . . ,.. '

• Ao Sr. Deputado Mario Covas Cunha Bucno - Altera a redação do Projeto n9 2.637 de 1065. - ao Foder
Ao. SI', Deputado Hegel Morhy Item I do artigo 79 tia Lei n9 1.711 Executivo - Altera o artigo 49 ca Lei

Pr et n
9

7lÍ4 de 1959 _ do Sr Projeto n" 2.~39 de 1964 - Autor: de 28 de outubro de 1952 (Estatutó ~9 2.391, de.7 de janeiro de 1955. que

A
. ãO~ °a 011 I Alt ~ Pedroso Júnior - Considera os direto- dos Funcionários l'úbllcos r,ivls da fixa os eretívos das FOrças Armadas
tr _mo e . ve ra - era. a re res e sócios de emprêsa como contrí- União), em tempo de paz. ,

daçüo do artigo 57, do Decreto n9 .. buíntes facultativos dos institutos de Projeto n9 2.638 de 1965 - do Poder
40.702, de 31 de dezembro de 1956 (Re- prevídêncía social. Ao Sr. Deputado Gayoso e Al- Executivo - Dispõe sõbre a elevação
gulamento do Impôsto de Renda), que mendra do capital da Fábrica Nacional 'de
dispõe sõbre a tributação da: explora- Ao Sr. Deputado Gayoso e AI- P j t u 3 B15 C d 1962 d Motores e dii outras provídênctas
ção agrícola e pastoril e das Indus- mentira ro e.o . n· : - e . - o - . .
trtss extrativas vegetal e animal. ,Conseltio de Mmistros - Emendas do Ao Sr. Deputado Manso 0abral

_ Projeto nv 4.479 de 1962 - Autor: Senado ao Projeto n9 3.815-'B (da C1\- P j t c 2 640 d 6 '
Ao Sr. Deputado Ezcquías costa Sr. Santos Lima - Toma obrigatória. mara dos Deputados) que altera as Exe~~ii o n· 'D' .e 19õ9- do Poder

. . em todo o Pais, a criação de "Tiros- aísposíções da Lei n9 2.321 de 11 de . ~o - ispoe ~ re o seguro
Projeto n9 560 de 1963 - Autor, -de-Guerra" nas cidades sedes de mu- setembro de 1954 (FinanciamentO e ct: crédito à exportaçao e dá outras

Fmncellno pere}ra - Dtspõ~ sõbre a nlcipios pelo Exército Brasileiro - . bil'á i t· Cl b d provídêncías,
agregação de runcíonãnos publlcos ci-' . operaç~es. Imo I r as en Ie o u ~
vis da União - ~ c Ao Sr. Deputado Pereira Lopes Aeronautica· e s~us associados) e da Ao SI': Deputado Waldemar Gui~

, ' d 196' A outras provídênctas. maraes
ProJeto 119 2,,:i21-C e .. - ?- Projeto n9 257 de 1963 - Autor' 'I ' '

toríza a a;ienaçao do imóvel da Uniao Athiê Coury ;;.. Declara ele utilldad~ Ao Sr. Deputado Oscar Cardoso Projeto n9 1.075 de 1963 - do SI',

'

que menciona, situado nç Estado da pública a Associação Cristã Benefi- P . t 9 4 543 d 9 '2 da Valéria Magalhães:... Estende aos run-
iuanabara. - Emenda do Senado. cente de Santos no Estado de São isr~Jedo nE . i e lE6 l-I d Co- cíonáríos da União do.. extinto Ter~

. ' ' m sao e conom a - xc u a fls- rltório 'Federal do Acre o direito de
Ao Sr. Deputado Flores Soares P,aulo. - ealização prevista na. lei n~ .1.2~3, -de opção,a que se retere a' Lei n9 4.242,

Projeto 119 149 de 1963 _ Autor _ Ao Sr. Deputado Souza Santos 18 de dezembro de 1950, I\S_m~ustrlas de 17 de julho de 1963, em seu artigo
Adyilo Vianna _ "Dispõe sôbre o dí-, 't ' tr~nsformadorl\s de matéria prima de 46, e dá outras providências.

. dá t . idl! Proje o nv 2.370 de 1964 - Autor: origem animai em produtos cujo uso '
relt~, de renas e .. ou ras prov n- A1'gilan~ Dario _ Considera de utílí- não ateta a saúde humana: Ao Sr. Deputado último de car-
eías . dade .públíca a Santa Casa de Mi- -valho

Ao Sr. Dqputado F~aviallo Ribeiro seri~ó!,dia de Vitória, Esplrito Santo. Ao Sr. De~utado Mario Covas Proj t 9 1 393 d 1962
Projeto n9 4.186 de 1962....- Autor: VI:~Je~OSr:d02.~ i~t~~~~~ Apt~~~ E proj~to ;;.9 2J36 é1â 1965 ã do pager Antoni~ °A~Ilib~lIi - eDispõe-;ôg~e ~~:

Conselho de M;inlstros - 'Institui a Executivo a Incçrporar a Faculdade n:~~Y~rgsdo seC:;f~o: P:~~cg c~~fI d:: teração do Plano. de Classificação de
superintendência de Arm.azens e"Silos de CIências Econômicas de Mosroõ ,à mitido em decorrência PdO Ato Instltu- Cargos .
.(SAS), e dá outras provIdências. Universidade do RI!! Grande do Norte clonal c dá outras providências. Ao Sr. Deputado Argllano DarlG

Ao Sr. Deputado Hamilton Prado e dá. outras providencias. . ' Ao Sr, Deputado Ruy Santos Projeto n9' 222 de 1963 - do Sr.
projeto n9 361 de 1963 _ Autor: Ao Sr: Deputado Waldeme.r Gm- . o Peixoto da Sllveire. - Denomina "Ro-

MOnSo Celso _ Obriga o empregador maraes Projeto n 1. 30 de 1.951, - do Poder dovia Dom Bosco" a atual BR·41,
ll. recolh.er imediatam.ente .1\0 respee- Projeto nY - 4.877 de 1962 _ Autor: Executivo - Institui novo Código de constante do Plano R~dov,lário Nacl
tlVO Instituto as contrlb.Uiçoes dos em- Martins Rodrigues _ Dispõe sObre a Caça e Pesca. . nal e dà eará~er. prlOrltarlon. sua.
pregadOS. contagem de tempo de serviço de ma- Ao Sr. Deputado Édilson Garcia construção,

proJeto 110 1.849 de 1964 _ Autor: gistrado para efeito ~e aposentadoria; pr'ojeto n9 2.631 de 1965 - do Poder Ao Sr. Deputado Mario Tambo-
Cunha Bueno _ Dá. nova_ redação ao e dá. outras providênCIas., E;xeeutivo -Concede isenção dos Im- rindeguy
item 85-28, alínea 004, da Seção XVI, Ao Sr. Deputado Wilson Chedíc: postos de importação e de consumo, Projeto n9 p47 de 1963 - do Sr.,
da Tarifa. que acompanha a Lei n9 _ , bem eomo de taxa de despaeho adna- Norberto Schtilidt'- - Declara de uti-
a.244, de 14 de agOsto de 1957. Projeto n9 1.473 de 1963 - Autor: n.elro, para os maquinismos e mate- lidade pública a Agremiação dos Via-

. . Sr. Hélcio Maghenzani. _ Aplica às rIa!s importados pela CEMAT - Cen- jantes e Representantes Comerciais de
proJeto no 2.070 de

t
1
b
96t - Adl.\to~ó telefonistas o disposto no artigo 227 e trais Elétricas Matogrossense S. A., e Santa Cruz do Sul Estado do Rio

Carlos WernecK - Es a e etcée re uç seus parágrafgos da Consolidação das dá outras providências. Grande do Sul, '.

I
n as tarlfas-de trtnsportes reos, ma- L is d Trab~Ih' . - '

ftlmos e terrestres, em favor de ca- e o D O. - Aó !;Ir. Deputado Clovis Pestana Ao·Sr. Deputado Plinlo Costa
avtnos estudantis, no pododo de fê- Ao Sr. Deputado José Freire Projeto n9 4.185 de 1962 _ d~ Sr. Proj~to n9 2.646 de 1965 - do Poder

rias. Projeto n9 2.094-A de 1964 _ Autor'- Adllio Via1ll1a - Conceltua o direito Executivo - Abre crédito especial. no
Ao Sr. Deputado João Ribeiro último de Carvalho _ Modifica a Lei de movimentação no quadro dos ser- valo~ de Cr$ 15.480.000:000 (qUil1Ze

. - n9 4.284, de 20 de novembro de 1963. vidores da Viação Férrea do Rio Gran- bllboes, quatrocentos e. Oitenta mllhóes
Projeto n9, 625 de 1963 -_Autores _ Emenda de Plenário de do Sul. de cruzeiros), para cobrir diferença

111'. Tcmperanl Pereira e outros - P . to' n9 4 430 't1 1962 _ A to . ' nas aquisições cambiais para a' imllor-
C~ncede o direito a pensl\o aos her- Be;eoJ~to Va.z :..- Reiula a ven~ Jé Ao Sr. Deputado Jairo Brum taçlio de material aeronáutica, desti- -
delros ~os professõres e servidor~s das casas da Rêde Feroviária Federal S.A., Projeto no 2.633.de 1965 _ do Poder nado ao. aparelhamento da Fôrça Aé-
univerSidades ·federallz.adas, e da ou- aos funcionários: . Executivo _ Determina a Inclusão -da l'ea Braslieira. -
tras provIdências. especIalização de Engenheiro Florestal Projeto n9 2,645 de 1965 - do Poder

Ao Sr. Deputado Oscar CardosO Ao Sr. Deputado Jairo Brum I'la enumeração do artigo 16 do Decre- Executl~o - Autoriza o Poder Exe~
. • Projeto n9 1.913 de 1964 _ Autor: lo-lei nO 8.620.- de 10 de janeiro de cutlvo a abrir. peio Ministério :1& Ae-

Projeto n9 3.082 de 1?57 - Autor. Flores Soares _ Extmgue o impõsto 1946. ronáutica, o ,crédito especial de Cr$
Poder Executivo - Dlspoe sôbre o en- sindical· 500.0.00.000, para o fim que especifica.
emo de entermagem e dá outras pro- • Ao SI', Deputado Gayoso e AI- . ,

,vldênclllS. (Anexado o 'de no,3.472 de Projeto n9 1.970 de 1960 _ Autor: mendra. _' AOm:~ciraDepu,adO-_Gayoso e Al~
195'1) . , , Nelson Carneiro, - Dispõe s~e a. Projeto n9 2.641 de 1965 - do l'oder • . ,

Ao Sr.' Deputado Ozanllm Coelho sede de várIas entidades e d:l- outras Executiv,o _ Considera morte em de- Projeto n9 2.644de 1965 - do ~ode~
, . providências, 'tesa da" ordem das Instituições e do Executivo - Autoriza o Poder l!.'Xe-

. Projeto n9 675-A de 1959 - Autor: Ao Sr, Deputado Aécio Cunha. regime o Majo~-Avlador Rubens Flo- euth'o a abrir. nelo Ministério da I\.e-
:José 'Bonifácio - Dispõe sObre o 1'e- , ' l'entíno Vazo - rol1áutlca o crédIto especial de Cr$ .•
conhecimento federal da Escola Supe- Projeto n9 2.592 de 1965 - do Poder, , , 103.806,000, para n fim que especthea.
rlor de Ciências Oomésticas, da Unl- Executivo - Dispõe sõbre os cursos de Ao Sr. Deputado Mano Tambo- Ao Sr. Deputadc Henrique Turner
versldade Rural do Estado de Minas teatro e regulamenta as categorias rlndeghy . Projeto n9 1 995 de 1952 - do Sr.
Gerais. ,profissionais correspondentes. Projeto n9 2.632 de 1965 - do Poder Clóvis Pestana - Institui a co!.Jrança

Ao!::lr Deputado QssIIUl Arilrlpe Ao SI' Deputado Flores Soares Executivo - Regula o artigo 29 da de pedágio na ~odovla Presidente DU·
. " Lei n9 1.024-A, de 1949, p:lra o fim de tra.

Projeto n9 412 ete 1963 - Autor: GU Projeto n9 2.594 de 965~ ao Poder posibilitar o aproveitamento, pelo Mi- Ao Sr. ,Deputado Waldemar\ Gui-
Veloso - Estende aos Distribuidores 11 Executivo - Complementa a Lei n9 nlstérlo da Marinha, da Area de ter- maraes -
Contadores da Justiça, as vantagens lJ.917, de 14 de julho de 1961. que re- reno onde hoje se 10cali2a a ESGola de
dccorrent,es da cobrança exeçutiva da organizou o Ministério das Relações Aprendizes Marinheiros da Bahia, em Proj~to n l 2.643 d~ 1965 - do "ocrer
divida ativa da União Federal. Exteriores, Salvador.' Executivo - Aulol'lZIl o PorJ,,1' Exe-
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Abril de 1965

(;\1[,1,'0 11. nbrír, pelo MittisLél'lo (lu \ A& Sr. Depui"llo Clovis Pestana Ao Sr. D~p\ltndo Clemcns SlUll' Avocado pelo Sr. Presidente:
VlnClUl e U~jas Puoíícas, o crédito LS'

1
P [eto Q" ""7 d 1"65 Autor' pala: Projeto n9 2.6~2-6a" - do Poder

p.,r'J '1 dr' CJ' n- JOn 0711 pa II o jlU 1'0 n _.vo e ~ - . v'IU"'( 1Jl'~lIlr~ •.,.. I • Poder ExecuLlvo - Autoriza o Poder Projeto n~ 1.710-64 - do Senado ExecuUvo - Regula o nrt, 29 da Lei
~ - • 1>:' ocn rvo 11 abrír, pelo Mlnlstérlo da Federnl - Inclui mais um parágrafo n~ 1.024-A, de ,1D49, para o fim de

Ao 81. .lJcpulni:lo vacco Filho Viaç<ll. e O,bl'lls l'ulJllcas, o crédíto es- ao llrt. 44g, ela,Co!1Solidncúo das Leis possibll1tar o apro\'eltamento, pelo
p .' { "" Crl7 I 'ISü' ,J l' 1 ;'''':1''1 .Ie C"(: 111.Uf!'I.OOn.llrO, dcsl.ln~do do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Minl$térlo da Marinha, ·da área de

E
' "wJ~ D n. Ui' t .Cf"e "b~" 0, ouelr ao refúl'çO tio l'unct" da Marinha M,;- lei nq 5.152, de l' de melo de 1943, terreno on~e hoje se localiza 11 Escola
......um~ - .u cnca 11 anertu.. I, pe o cnntc, . de Aprendizes. Marinlteiros da 13alll11,

JV.!.misrffJO ua Vlaçao e Obras pub1l·. ,Ao Sr. Dcputado :Edison Garcia: Salvador.
U3, UlJ c,":clllo especial de crs ......• Ao SI', Deputr,:'o Flores Soares '
:.l.~UO.UQO.D~D plU'a o 11m que 1»<\1.1010" • ,< Projeto n9 lSS-63 - do Sr. PnuI0 PROJETOS COM Fl'.J:':ECJõ.R
nr., I. Pl'Ojcto n? ~.C"6 d~ 1965 - Auto,,: IM:tcllrlni - E!ev.\ a quantia prevista FAVORAVEJ
.' I '~:1C'! E.',eellti·. li - Autoriza ~ l'ocler I no l":l"Ú:'I'gfO único do arttco 8!19 ela'

I,,) Fir.. D.,m:".f1D Y/l]"aJ1 Cflll'1Üllj ;'ecn!ll'o 11 cbrír, pelo Minlstério ela Conwlida\'iío das Leis do Trabalho, projetc.;:
ID.':':-~nQ(JQ nlntü" hct".tltuIO) r~;a~1I111 ::- ComeJl1o_~::clonal de Te· _ . - :NQ 1.90~.{a ~ ln~]ul DO 'Art. 14 da

I'nj,;" n'! .:J.W2 de 1[1[,5 _ Autor: ;:;C;:'l.Ul.?,;,(;~a -;; o c.e.lhlo especial de Ao ~r,. Dep\ltn~o :Fl::Vl!U10 Ri- Lei n? 2.97G, de 28 de novembro de
Pout r :t;,;ecll;,l\o _ D15jJúe sôbre Oiíl~r" 1."Q... o.,o.n 1, 1'0111 atender às beíro: 19"6 (p'ano de Valorlz..'lríio Ec:númica
CU1W~ 110 t~(lliO e regul::lment:l lLS,11e,;:y,,'sas com ~ Pl!f~iC1P~çro d9 'Brasil. Proteto nO 3.313-llt,- elo Sr. Rav- d: Re:l1l.o da fronteiIá sudoeste do
"",t~;'''''I:'!s profl"<rtonais col'u,.ponJ:m- ~g"Õ~~s~~~as:i't~:1~;;1 d_ TNecomuni· mundo Pllâl1ha _ Estende aos SegU- Pais) o Munlclpio de Marccllno aa-
'('~, I .- . -'.. ,< r~rlo. cl~ todo, O~ rnstttutos rie Pí'e- mos, do Est~do do nJc Grandc de Sul,

1'_0 sr. DP1,)l!Ü:c10 Flnvin.;:w Rlb~j,.o PROJl',TC""l RE.DoST'fUBUiDOS vldêneln (w béneflclos do art. 11 dn Relator: Depntsodo FlOres soares ,
Lei n9 593, de 24 de dezembro de 19018, Com Inclusão de emenda da CO:l1IS'

. PJ'oJcto n\' l.t50 de 1!l63 - Aut?J': Ao Sl'. D:p·:t'H:é1 Wilson Chedid A S D " ,~ ~::o de Valorização Sudoesle.
)%wtOll CllJneltO - Cri!). o "Pj'('l1110 I Projeto n9 ú8.C~ _ Autor: Poder o r. eputndo Fern"nclo Gama NV 2.594.65 _ Comp1ementa a Lei
!'flc!'>Dnl l"rlriono. da Costa R=nllu 'I""~rllth'o - Autü~12n o Poder Exe· Pro,iplo nV LOO~-63 - do S.r, Oc· nQ 3.917, de 14 de- julho de 1961, qua
ti dn outras j'llO',ltlmclas. r,\1b\'(\ a abril', pelo MI12istêrlo da remias 1"ontc3 - Dct€l'mina o paca- reorganlscu o 'Mln.!sHrlo dns ne;ocOes'.

Ao sr Deput'do Clovis Pestana IV'J.~r.~ ~ Oimu, P'lblka~, o crétüto es- menta de Indenlzacão nos herôeíros Exteriores.
'" ... ?.-clal de CrS 3.500,000.000,00 ttrês de trabalhador fnlec.Jdo,.dllrm'lle a. vi-

Pl'ojelo n'.' 2.ti5~ de 1965 _ Autor: bl~llõcs e qulnllen!<1s mílhões de cru- géncia ele contrato de trabrJho, e dá ;Relator: D?putado FltJrllS SOares
l'odrr, E'<:ccl1l·ivo - Prorroga a vlgéu- zelros~, p(lra atcmler R dl'soE'ms c~m outras pro';ldências, Rejeil:J.das as emcndas.
em dos artigos 78, 79 e 80 da Lei n' l! m~-,!lQl'lo. d(l~ ~ervlço. ferroyl(mos AS' D" I'd ""
.o:',gn, de 23 do novembro de 194D, re. wUUl'banos do mo de J:meil·o. o " <pll ~ o ..,.ore.~ Soares: NO 1.566-63 - n:.Upula prazo par..
1roag,ml0 fi daia ele 28 de novembro de Ao SI' ' DCllllt~do Flol'es SOal'c" Projelo n9 2.541-60 - .do Senhor o pagamento de "royilty" p~lta ext.rll'<j"
1D54·. ," ~' Barbosa lolma Sobrinho - r~cnta do ção de petróleo, de que lJ'a I'< a e

_", Projeto JJ? ". M~-C2 _ Autora: Co. Jmpôsto sôbre a Rendn o salário mi- n9 2.004, de 3,10.63,
Ao SI. Deputado Iolorcs l:loares ,missão de Orçamento e Flseallzação nJmo e dá outros provJd~nc!ns, Relator: Deputado MarJo COV"$ ,

Projeto n9 2.650 de 1965 - Autor: 1itnanceiJ'a - Dá nol'n rrAaÇ§o aos .Ao.ar Deputado Uam'lto l' d Nos t~rmos do Substltutlvo da I
Poder E.~~cUtlvo _ Autorl~a 11 IÜICl" arti!,:os l:!s. 46 e til <lo Código de Con- •. , 1 n mo mL'lSfio de, Minas e Energia.
tUl'fl ao Mmlstérlo da úustlça e Ne"o- tDbJJidr,de da União. e dt! outras pro" Projeto 'n~ 90G-fi9 - do Sr. Valél'io N9 2.179-00 -' concede flnanc
clo~ 'Interiores, do crédito especial ode vid{nclas. Magalhães - Acrescenta um tuclso mento aos motoristas profl.ssionals
OI':; 68.000.000 (sccsenta c oito mllhô~s Projeto n? 2.4'4.64 _ Autor' Her- ao artigo EO da Lei nQ 1.711, de 28 de PJll'a a aqulslção de um veiculo de
de. cruzeiroS), para o fim Ii'le espa- 'J:ll't Ll'yY _ Estabelece a córrcçâo outubro de 1952, mandando computar, lla~<l,geiros ou de carga, e dá outrJUl
clflca. monetál1a nos reajuste. sall\rlals e para etelto ile aposentadoria, o tempo providências,

. . b ef' I di I rie servlco prestado POl' funclol16,rJo .
Projeto nO 2.052 de 19D5 _ Autor: ~()S NI lI) ~ C<l!1ce dos pc os Ins- à Entprfsa ou Sociedade de Economia Rellltor: Deputado Mano Covas

Poder Executivo - Autoriza a IIber- tltutos de FI e\'l<l~ncla c dá. outras Mlst. ' , Com emendas da (l(lrnl$são ele CO!!:>-
tum de créditos espccials, num Illon- iprOVldl'nclas - E!:;lcndl\li. de Plenário. ~, tltulção"'e Justiça e uma de S,1lJ\ auto"
t:mte de Cr$ 47.tJ33.4li4.6lJ7,40, a 01'-1 Ao Sr. Deput:tdo Mário Covas' Ao Sr. Oeputsdo Jairo B;-um: Tia.
gí:os subordinados à Presldl'11Cla da, ' " : n NY 2.039-64 - ~nsidera os diretoreS
R~públlcs. e a dIversos Minls:él'los. Projeto n? 2.E!l3-65 - do Poder pJOJeto n· 2.!43-G4 - do 81'. Mârlo e sócios de f-mpl'êsll l!omo contribuln-

Elxeeutlt'o - Incorpora ao "Funo;\o COVRS - Dlspoe sObl'e pagamentos te.s. facultath'os dos institutos dc pre
Ao S... Deputado Gayoso e AI- de que tráta o Deereto"lei n9 2.063, dRS dlvldns pal'l1 ('.om os Institntos de vidência social.
menura de 7.•3-40, da "Elj1litn!lva dos E:itaclos Aposentadol'la e. Penslies, em moeda . .

pmJeto n\' 2.649 de 1965 _ Autor; Unidos do BrlltlJ" a Importância dos reajuslável, e da outras pl'ovldGnclas, 1telatol': Deputado :MariO Covas,
PocleL' Executivo - Autoriza a aber- seu~ d6bttos !l~cals e dá outras pro- Ao Sr, Deputado Jos(, Freire: N9 1.1lO4-(l4 - Altera a re.dllç5.o elo
10m'" de cródttos esp2clals, num 11I011- Ivldenclns. . . . artigo 69 e seu pllJ'ágrafo I1nlco, do
taule de Cr$ .1.079.491.'183,10, a til- Ao Sr. Dsputgdo SOU7.a SlIntos: FreJeto n9 4.:;59-l'i4 - do Sl'. MU11lz Decreto.lei 11-9 8.663, de 14 de janeirO
"crsOií Minlsténos. ' :Falcao - D.lspoe sObre a aqutslção lIe de 1946, que f1lta o pngamento, pe1as

Protzta n~ 2.641-lJli - do Poder Imóvel pelos assoctados-Iocatários dos emnrêsM de n.'lVegação dos sel'VlçaS
Ao SI', Depl1tado Hc:!el Mor!ly Execut.lvo _ Con-'Il)úl'o. morto em de- Institutos de Aposentadoria e Pell- e,,!;j.aordlnárlos Ms Alfândegas de lIue

PI'C1jc!o n9 2.654 de lSe5 - Auwr; CeGa da orrlem, rla~ 1n.~tHulçl\l'J! e do sõcs dos Industrlárlos, dos Comerciá- traia o Decreto-Iel n9 3.761, de 25 di
puder Executivo - Autol'lz.a o Poder rel;lille o l\f~Jcr Avindol' Rubens FIo- rios, dos Bancários, dos Mlll'ttimos e outubro de 19-11.
ExcC'uLlv'rJ a abrir, ao MinistérIo t1u l'elltlno VIl2. dos Empregados em Transportes e .
ACI'onilutlcn, o crédito e.~peclal de CI'$ Cargas.' Relator: Deputado Morio Covas
!J50,O_00.000 '(novecentos e cinqUentn Ao SI'. D~puUtdo Andl'llde Llmn: Ao SI', Dçputado Paulo MaclIrinl Com substitutivo.
mBlloes de cruzeiros), para os flns Pr~~to n" 797-..... -51 ~ Autor' Ivete d Is - I
Que C"pel'Ulca, 'IV r • /I""n t b11ld'd d' Projeto 119 805·59 - do Sr. Mar- NV 2.631-65 - Conco e ençao

. a_v,lIs - s.,f\;l1r•• a es a a e a tlns RodrJr,ues _ Dlsplle sôbre o po.- imposlos de jmporta~ão e de COU'
. 11 SI'. Deputado Hamilton Prado mul~er l1!1 111,11prégo, etn ~tado de gamenlo de benefício à famíl'a de mo bem como da taxa de desp~\cb

graVIdez e da outl'as provtdencias, . '. f • I I IrroJdo nV 1. 768 de 1964 _ Autor:, contribUinte. cio' Instituto de PreVl- adllSnell'O, pare. os mnqu n s as e ma"
I'ocll'r Executivo _ Altera a ~ub"ell('úo Ao Sr. Drputllrlo Aécio Cunha: déncla e AssIst~ncill. MS Sel'vldores do terlal~ Impol'tados pc)", CEMAT 7'

concedida à :Faculdnde de FlJocJiia, Projeto n q 309-Gi _ do SI' 110- Esmdo. Cl'ntrals Elétrica" Mato~rossen~,e S.A.
'Clc,t1Clns c Letras "S~des Saplentlac" c' 'uva Cunha' . Ao Sr Deputado Omnnm Coe- e dá. outras provlclêl1clas.
ti" 1I11]\'O'rldade Cntóllca de sãà~" lho: . Relator: Deplltndo E<lli-On Gnrcln.
'1"<,\1110. 'Projrto n~ ZQ~·63 _ dQ SI', 13ocaht- N9 ' 1,061-63 - Autorlz.a o POd~1

• 11:1 Clllum _ Dlrpõe sôbre o direito Projela. nQ 2.038-64 - do Senado E:,e~utlvo li. doar aO' E>tado do ltJO
.l'.D Si. DLputUtlO \Valde\l1ar allt- 3 !~ri::s e lr.drnl?!1<;~o em ('ontratos Federal - Estende a jurisdição dn. Grande do Norte o prédlo do ~ntlgo

mllmes . ItJc tmblllho, Juntas de Conciliarão e JI1'gnmrnto qunrtel do Bat.'llh1lo de Caçndores, ns
f'lo,1"'0 nO :1.481 de 10U5 _ Autor: I Ao Ci' D'pl',in~o Alvc5 Macedo' Ila Campos e Nova Fl'lburgo. cidade de Nlltal. ,

JlJmnnJo Cunfil _ Declsla de \lUll.! .' -." . .'. '" . Rel~tor' D~!lutadD Or!lan MM1~e.
ur,d~ jil1011ca 11 Sociedade de Obras 80- P'!'J<to D' 52,,-63 - do Sr" Adlllo Ao El'. Dtputado Man~o C_bl'al'\ N9 2.nl.5A - Âul"r17n o poem
"lai!; do SantUário de 8.10, Fl'ancltco lVl!'lna - AHer~ o arL 873 da Conso- Mem:o~em nO 7-63 _ do Tr'lbunn.1 E:'l.eculJ\'o. pelo TP:.ouro Nl'~ional, B
UH Brll'll1 E~tndo do Paril. Udaçáo d~s LeIS do Trabalho no sen- Regional do Trllb"lho da '" ll..c'll'io' rrccbrr em p:l.?lImrnto da rllvlclll. do

,,' , , • tlelo rle permiti" reylsão das decisões _ Solicita abertur~ de crédito miplP' ,Instltuto Ná~lon~1 ~o Sal 28.000 nr,ôl'J
Ao. d, DLVUt~U() Ú}fl,mO de Oal' qne flza.enJ condtçCl:lS de trtlballto. menta,' de el'::;, 6,500,000,00 (~~í5 ml_ldS CompJl!"ll1o NllC,onsl d!' Alralls, di

,Dlho I 111áf's-p tjulnhnitoo mil CI'l1ze,rOiJ des- <1\:1 p~op:"cd~tle, e dã oul:'os provi'
Y'ic,jrio 11" :J.651 ele 19ü~ - j1.utu: 110 S,,: D,,'X:l 'a Cnl'vlllhe Sobr!- tlnl!do li S111wlr 11 insutlclfnela ,c1~_do- rdêncl.aS,. o ..

l'nucl' IJ;;ifculFo - Autoriza 11 abel'- aba. t!!o,ao concedldn para' B subconr.lgna<1 Rel~to~, t;!.llulado "Wi)son Calniol}.
tUin, ao Miniotérto da Justlça c Ne· Projeto n9 701-50 _ do Senado Pa- çra 1-1-0~ - Substltutções, do Anexo' N9 u.6,,3-6J -: Dete.minn lt)nClll'a~
~",t':r,~ Jll:er1ore8, <lo crédito especial del'l11 _ Atrlb111 aos Magistrados Pc- n" 5 do Orrmnel1to Gera' da Hem'!- dn erpeclallzar,ao de Engenh.lro FIo.
de Cr$ 2ra.OOO.oOO, para o fím que cs- l1erals as vanta~e"s con~t!'lnte~ dos bHcll. Lei n" 4.177. de 11 de de:':embro reslal JU &1lullleJ'ação do al'\' 16 dq
p2clflca. números I, n, e m. do art: 1M, dn de 1M2. _ Dtcrcto·]d n? 8.620, de 20 de. janeir<

1',0 5,. D~putlltlO HenJ'i(íUe '!'umc"; ',~l n" 1.711, <I~ ~8·10-52, ....0 ~.~hhor D~putado Souza San- de~~t;r: Deputado Jairo Brl1m.
y 9 65- d A t . I • . to... N9 2.502-65 - DIspõe sêbre os cnr.

Pwjcto \l •• " e 1965 - u OI'. , Ao S:-, Dep\ll~no Clo\'15 Pe$L;ma: :P1'0J'"to n" 421 55 'do Sena"o Pc ISOS d.o tpalra e re''''lamenta IlS cate"
T'iJcl('r E:;ccutlvo - Isenta dos Impos- I ~ - - ,,' ,Y ~-
los de ImportRcào e de con"umo eqlli-! Projeto n9 548-63 - do Sr. Tarso deral - Concede aposentadoria Jnte- gOrlas profl.sslonals correspondentes.

, l~fúnCl1to de teíeVltiío dest.i~dO 11 fiA- IDutra - l'r~rrO!HI 'P"a:zo ~e reduçao gral aos contribuintes dos IAP e CAP Relator: \Vllson calmon,
eLo DIIu'orr...lc Sfio Paulo S. A. Ide Impõsto f,e C'lllSÚ\11Q sobre o vi- aposentados pOl' lepra. independente NOll (lImo;; do 8ub~t1t.ut!vo dR Co,. -"t). de m'meJ'o de contl'lbutçócs ,mlss!io ele Educação e CultUrR.
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N.9 2.5!l3-6~ - InCorp<ll'a ao, "pun· à-Vale do Rio Doce Navega.çlio S. A. COM EMENDAS DO SENADO dã.Pedro B?aga, 'J1heódulo de Albu"
'do~: de que trato. o' DecretcMel 2.063 (Docenave) . ,querqlle, l'l'orl.lel:to Bohmldt, Maurl'
de 7-3-40. de li A EquitatIya dos Es- Relator - Deputado 1talo Flttl- Projetos: Goulart, Gabriel Hermes, João Mene.
tados '(lpidos do .Brasíl" a ímportán- paldí , N9 2.424-C-04 _ 'Concede ~~ ~es, Lauro Leitão, José Carlos Teixoi'..
ela dos seus débitos fiscais e dá< outras N9 18B-63 - Eleva a quantia pre- de tributos para Importação de bens Ia, 90sta. Lima, Antônio CllrlO8 Ma:
providências. . vista 110 parágrafo único do. artigo e dá outras prOlVldências. ' galhaes e MInoro Miyamoto.· O Se.'

Re~.ltor: Deputado Mário Covas. 899 da Consolidação das Leis' do Tra- . Relator - Deputado F'Iores Soares. nhor Presidente comunicou a presen..'
Com emendas. balho,··· Aprovada a de n9 1. ça do Mlnisllo' Pereira Diniz, do con-"
N9 2.639.65 - Autorlsa o Póder Relator --Deputado Edison Garcia Rejeitadas as de ns. 2, 3, 4, 5, e 6. selho Nacional de Economia, que hon-

Executtvo a abrir, pelo .Mlnistérlo dcl. - Nos termos do Substitutivo da;Co- NQ 4.245-E-02 _ Dispõe sõbre o rava a Comissão com a sua visita '1,
Educação e Cultura, o crédito !spe· missão de Constituição e Justíça, exerciclo da profissão de carregador Expediente: O Senhor Presidente deui
dai de '01'$ 180.000.000 (cento e oi- e transportador de barragem em por- conhectmento aos membros da comis.

l
'

tenta milhões de cruzeiros) para .PROJETOS .COM PARECER', 'fJ,S organizados do Pals, e dá outras sao do envio aC! Presidente da Ca5.a.
custear as despesas com obras de re- ,'ProJetos: . providências" dos seguintes Oficios: nQ CFF ·1.050-6lr,
euperação do imóvel situado no ES'\ N9'149-63 _' Dispõe sôbre o direito -Relator - Deputado Athii! Cour'!. informando que ror dado conhecímens
tado da Guanabara, na Prata do FIa- de férias 'e dá outras provídêncías, Aprovàdas -as de ns. 1 - 2 - 3 :..... to à_Comissão do Oficio nQ 2.482-51;
mengo nV 132' 4 - 5_.,... 6 - 7 - 8 e 9.' do Tribunal de Contas da União, que'

. • . • J Relator'- Deputado Fiares Soares. Rejeitada. a de n9 4. , . "Autoriza o registro do crédito extra.
Rell\!or: Deputado Ary Alca!ltara. .N9 2.981-57 - Modifiea,o artigo 248. N9 3.815-C-62 _ Altera as dlsposí- ordinário de Cr$ 3.000.000, para rea-
N9 ~.630..{l5 - ..;\utorlza .0 Poder da Lei n9. 1.316. de 20 de janeiro de d Ih

Execut.lvo a abrir pelo Mimstérlo da 1951, (Código de Vencimentos e. Van- ções 'da Lc.n9 2,321, de 11 . e setem- pare amento do Serviço de Saúde dos
Guerra. o crédito especial de Cr$ .... taeens dos MilItares)". bro de 1954 (Financiamento e opera- Portos; tendo em vista li ·ameaça de
2 7511 O"" (d I mühõ . te t ~ ções fruobtlíárlas entre o Clube da uma provável epidemia denominada

. . vv OS' oes se cen cs e 'Relator - Deputado Peracclli Bar- Aeronáutica. e seus associados. ' "gripe asiática": no. mesmo sentido:
cínquenta mil cruzeiros) para o f1m cellos. . Relator _ Deputado Gayoso e AJ- n9 ~CPF-1.051-65, sôbre o Ofício n9
que espcctüca. . . t:lQ '1 :54~-63 ~ Altera o art .. 50 da mendra. 2.744-57, do Tribunal de Contas' da

Relator' Dnputaclo Ary Alcântara' Lei n
Q

4.~13, de 14 de fevereiro de Aprovado o Substitutivo .do Se- União. que "Autoriza o registro e d:s-
N9' 2 032'65- Re ulIa a t 29 cta 1963. que reorzamza_o Departamen~o. nàdo , • '. tríbuíção ao Tesouro Nacional do cré-

L i n ' - g o r" Nacional de Portos, Rios e oanaís, I' díto extra I' d' .. d C $ 10 000 000
e nv 1.024,-A, de 1949. para o fim. de dando-1he a denominação de Depar- . COM EMENDAS DE PLENARIO 1 O' mano e r. ,

possIbllltl1l" o aproveitamento. pejo t ti' d P to Vi' . . aberto. pelo Ministério da Fazenda. ao
l'tIinLstérlo d M'nh da á' d amen o Nac anal e 01' s e as Projetos' '1 Estaelo do Rio Grande do Norte, para
t . li . an a,. _I ea e Navegáveis, dIsciplina a apIlcaçll.o do,' . o combate sà sêcas": n9 Cl"F'l Q52.
d~rÃ~~e~~~e h~~I~O~~IlZ:\d.a :S~la Fundo Portuário Nacional e.dá outras ~o 2.434-,\-64 - Estabelece a cor- 65, sõbre o Oficio n9 2.553-57, do ·Tri.
em Sal ad izes ! e ros a a In, providências. r~çao monetárta :lOS reajuste-;s sala- bunal de Contas da União, que "Au-

Relat 11 . 0f;. tad . h' I Relator _ Deputado Peracchi Bat- rtaís e .",os benefJClo~ con?edldos pe- toríza o registro e distribuição ao fe-
l 01'. epu _o Pet acc 1 Barce - cellos. . ' lo,s Instltl;ltos de Prevídêncía e dá ou- souro Nacional do crédito extraordt-
01..9 2 44 ' 1M N9 784-"9 - Altera a redação do tras, provídêncías, l nárío de CI'S 30.000.000, para o Mi-
las . 6 64 - Deter~ provídên- art 57 do Decreto nO 40 702' de. 31, Relator - Deputado F'Iores soares., nistérío da' Saúde para as provídên-

ci larll o Icomrmoraçao do centena- de' dezembro de 1956 (R~gulkmento Aprovadas as emendas de ns. 3 - elas de defesa, catitra a epidemia de.
~d o na,sc men o do MaJ;echal can- do Im Osto de Renda) que dispõe sô- 14 e .1.5. 'I nomInada "gripe asiatíca"; e n9 CPF.
1~1~:~ariep~ata.:,v~r:o~1c~~·tara bre a Ptriblltaç.ão da- expiar.ação agrl- 5~J~t~a~ as ~e~~ .:.102"=-1{=dl.053:~5, sôbre o Ofício n9, 2}84-57.
N P '. . . cola e pastol'll e das industrlas ex- o Tllbunal de Contas da Uniao, que

o:? ermos do. SubstitutiVo da. CO' tratlvas vegetal e animal. ' 12 -;; 13 e 16.. . . o "Autoriza o registro e distribuição ao
missao de Constltuiçílo e Justiça. Relator _ Hegel MOl'hy. N· 2.094-A-64- ModlfJCa a Lei n· Tpsouro NaCIonal do crédito extraor-.

NQ U2-83 - Estende aos Di.stribul- 4.284-63. de 20 de novembro de 196~. dinário de CI'$ 10.000.000, como au.
dores e Contadores da JU,lltiça, as vau· REDAÇõESpE VENCIDOS Relator - Deputado.Jo~é Freire. xilio.ao Estado de Sergipe, para ate.
tagens .decorrente da. cobranÇ&. exe- Pro'etos" No§ Termos do. Sll~stltuhvo da Co- nuar os efeitos da sêc:t". Continllan.
c!ltlva da dívida atIvll da União Fe- J. • _ mlssao de Conshtulçao e. Justiç,7,'. do, o-Sl'nhor PI'esidente leu o seguin-
dera). . N9 2.636-65 - Concede pensa0 aos N9 2.234-A-64' - Institui O Dm te ofício recebido do ,Superintend~nte

Rc!:ltor: Deputado. Ary Alcl\ntara. beneficiários do servid9l' público civil Nacional do Ex-Combatente". da Campanha Nacional de Educandá-
demItido em decorrênCia do Ato Ins- Rela~or - Deputado Arc:[]ano Dario. rIos Gra tuHos (Dl': Felipe Tiago. Go-

RlJOj~to n9. ll74-63 .- Autor.lza a titucional e, dá outras providências: . Re,lel!ada a emenda b-:m como,,: da mesl: "Rio de Janeiro. 22 de março
d e er~oyiár a Federal S. A. a Relator -'- Deputado Mário Covas. ComIAA!lo __ de Constlt1.liç.ao e JustIÇ:!.. de lQ65 _ ExmO Sr. Deputndo Plinlo
t~::e o e~lflclo t~ a .r,pe~tlv~ área. de Rejeitados o projeto e, a substitutivo PROJETO RELATADO EM Lemos - DD' Presidente da ComLs-
-i' nOd a E.1lntrl

g
da es açao e passa-o da Comissão de Constituição e Jus- PLENARTO são de Fiscalização Flnanê~ira e 'fo-

ge lOS li s. a a de Ferr!! Leopol- tiça. . ma da de Contas. De conformidade
dina ao MUnlcipio de Petropolls, Es- Rcrator do Vencido Deputado N9 2.421-C-64 - Autoriza a alle- com seu respeitável ofício à Superill-
tado do Rio de Janeiro. . Ossian Araripe. .. naçlro do imóvel da União que men- tendência da Campanha Nacional de

RI'elator - Deputado Mario Tam- NQ 2',638-65 '7 Dispõe ~ôbre a ele~ ciona, situado no Estado da' Guana- Educandários Gratuitos e; ainda, éID.
bo Indeguy. Com Substitutivo. . vação do capital da ,Fál:irlca Naclo- bal·a.· " consonância com nosso entcncll'nento
. Pl'o~éto, n9 2.~37-65 - Altera. o ~r- n~1 de Motores e dá. outras-provldên- Relator;- Deputado Ezequias Co.tR:' pessoal. duii.nte a Visita que V: Exa,

tlgO 4 da Lei n 2.391. de 7 de Janeiro ClllS. DILIG);:NCIAS' a convite do Dcputado Paulo Sa~a.
de, 1955, que fixa os efeitos das Fôrças Relator -~ Deputado Flore~ Soares. '. ' .. 1sate. presidente do nosso Conselho
Almadas em tempo de paz. Aprov~no o' projeto e rejeitada a Projetos: .. Nacional.. se elignou fazerbn. poucos
. Relator - Deputadd Flores Soares. emenda de Plenário. . _. dins à sede da CN"'G no Rio dn Ja.

d id D t d N° 2 020-56 - Dlspoe sobre li 10- ' . . =. v -
Projeto n~ 2.644-65 - Autoriz~ ..o Relator o ;Vcnc o - .epu ~ o~ cação ~ aquisição de Imóvc!s pclos se- n~ir~. estamos remetendo~ êsse órgão

Po~er Executivo a, abrir, pelo MiniS- Edison .Garcla,." "gurados dos Institutos e Caixas de t~cn!co. para sua. autorlzada upre.
j.?I'1O da Aeronáutica o crédito esne- PROJETOS COM PAREéER PELO Aposentadorias e Pensões. maçao, um RelatóriO. (em do~e Vla.~),

. elal de CrS 103.B06.000, para o fim . ARQUIVAMENTO Relator _ Sr. Flores Soares, das nos~as ativi~ades e serViços, du·
que especifica. . . .:. Audiência do Ministério do Traha- rante os exerciclOs de .1963 e .196.f.1

Relator 'I .Deputado Gayoso e AI- ProJetos. lho e Previdência Social. Acre,ditamos que aí esleJltm deVida e
mend~a. '. _. 'N9 2.744-61 ..".. Isenta do impôsto NV 4.696-C-58 - Reestrutura o pormen';!rlzadamente rc-sponqid~~as
, Projeto n9 1.918-64 - Dlspoe sobre de Importação material impOrtado Quadro de' OficIais Veterinários do Indmtllcoes dessa ilustre Com,ss.ao. 1Ja
fi entrega das cotas dos impostos de pela Mecânica' Pesada S. A., '.para Exército e d;í. O1Itl'3.5 providências. . ra conhecimento da q~al . JU!'!tnmos
renda e consumo aos mUl?-lclpios, nos a conclusão de sua usina de equipa- Relator -\Sr. Gayoso e Almer.-'ra, ail1d!l' dois lllbuns <;te folograflas de
~êl'mos da Emenda ConstItu~lonal. no mentos pesados, montada em Tau- Audiência do Minislério, da Guerra. predlos cm construçao em vários Eg.
5, de 1961, e dá outras prOVidênCias. baté Estado de São Paulo', tados' ,do Pafs. os quais descjariamos
.Relalor - Depllt.ndo Ary Alcântara.' . nos fossem' devolvidos tão logo con.

Projeto nV 2.146-04 - Estende aos Relatol' - Deputado F'Iaviano Ri- Coml's'sa~o de Fiscall'zaça~o FI'- cluldo o exame dos mesmos. Quanto
munlclpios Integl'antes do _Plano· de beiro. ao nosso comparecimento a esse órgão,
Valorização Econômica-da Região da N~ 4.1B6-62 - Institui a Superin- nanceira e Tomada-de Contas sUl!:erimos, data venta, que seria mais
Fronteira Sudoeste os benefícios da tendência. de. Armazens e Silos (SAS), A'Y"A' -A PRIMEIRA ,REUNT~": adequado aos objetivos collrnadcs Ó
artigo '34' da Lei nQ 3.995, de 14 de e dã. outras provldêncills. . . ... V .il>.'U lItendiment~ do convite, que temos' á'
dezembro de 1961 (Plano Diretor da Relator - Deputado Flavlano Ri- ORDJNARIA REALIZADA honra de formular. em nome do Pre ..
SUDENE) , e dá outras Pl'ovidênclas'. beiro. '. . Ehlr 25-3-1965'~ sldente do Conselho Naoional. para

Relntor - Deputado Ary Alcântara. NQ 384-63. '- Dispõe sôbre Isenção • uma visita de tMa a douta Comissãó
Com a inclusão da Emenda da Comis- de Impostos e taxas para .Importação Aos vinte e cinco dias' do mês. de .OU de uma Subcom!ssãddela li. nossa
sáo de Valorização Econômica' Su- de sacaria de juta, e. dá outras provI" março de mll novecentos e sessenta e sede. no dia que for julgndo conve.
doeste. ' dências. ... .' " cinco,. presentes os Senhores Depu- niente, a fim de que os esclnreclmen-

Projeto nV 2.(147-65 - Autoriza a Relator - Deputlldo Peracchl Bar- tados Plinio Lemos; ~residente, Fer- to,s a screu prestadOS se tornem mui•
.abertura pelo Ministério da. Viação cellos. ,-- nando Gama, Adrlao Bernardes, td mais completos. como de nosso de.
c Obras 'Públicas. do crédito especial NQ 567-63 - Altera o inciso lia" do Humbert? Lucena. Theóphllo Pires, seJo. e possamos, Presidel1te e Supe.
de Cr$ 2.300.000.000 para o fim _«:lue artigo 20 do Regulamento_ da. Co- Janduhy Carneir'!,. Ludovlco .pe AI- l'intendente. na presença dos Depu"
menciona. - brança e Fiscalização do ImpOsto de melda,.Lacôrte Vltale" Ger~1do Fl'el- tadoq desip;nados. fazer uma demons..

Relator - J;leputado Vasco Filho. Renda, baixado pelo Decreto número re, Ahomar Baleeiro.- 'Lourlval Bap- tração ~mpla e objetiva à vista de to..
Àprovado o projeto em seus Têrmos 51.900, de 1,<1 de abril de 1963., . tlsta., WlIson_Chedld, Y~shlgue' Ta- dos os documentos ali 'eXistentes, doS
orll\'lnárlos. . Relator - Deputado Edison Garcia. mura. Waldemar Guimaraes, Gerqldo eX'l,nqtlvos "a'abalhos realizados oela'

Projeto nq 1.641-64 - Altera a re- NQ 30543-61"- Autol'iza a União a Mesquita e Luna' FI'eire, reune-se. a CN'EG. desde 1943. em, beneficio dl(
dação da aUnea. tt do art. 2Q da Lei se associar ao Estado do Rio Grande Comissao de Fiscalização Financei!:! caus~ cdticncional do Brasil. A"."'Icio..
n9 4.202,.'de 8 de fever!!lro 'de 1,63, do Sul na constituição de Sociedade e Tomada de Conbs. no' vigéslmo-prl- Sqs' Saudacões". Em se:n,leh. f~rant
estendendo a: tsençAo aU. prertsta., aos de Economia Mista, e.,dá outras pro- mr-Iro andar do Edlficio do, Ane,xo. ,1i"h'ihl1ido~ exemplares·' do ."pfprldO
navIos estra.nR:eiros afretll.dos à Pe- vidênclas;;' . . F'lIltl1ram os Srs. Deptltados: Clóvis T-tel"lórln aos Deputodno( 'C: "re,pnt,,~.
tróleo Brasllelro, S. A. (Petrobrás) e Relator - Deputndo Ary Alcântara.. Motta. Leopold~pél·es. Paes de Alm"l- Ir!\~o o S"nhor Presidente, em :<il'llJde
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::l proposta, aceita pela comíssãu, in- i\linJs!ério. o envio a esta Comissão ATA 'DA SEGUNDA R.E~ mil, duzentoG e 'cluqucnta e quatro

ormado que oportunamente seria de-Ide cópla' dos demonstrativos da exe- OltDINÁIlIA RElALIZA'OA l1lM oruzelroo. s_cnta. centavos), pa;ra
.!:'f:l1r·dn uma subcomtssão para vlsl· cuçâo da programação estabeleckla, a 1 DE AJ3RlL DE 1965 atender ao palJamento de veneímen-
.tar a CNEG, na cidade do Rio de aa- que se rerere o art. 11 do Decreto na tos .de Julzu do Trabalho e de :tun'
.neiru. s6bre o assunto, üzeram co- 55.789, de 23-2-65, a lim de 'habllitar As quinze horas do dia primeiro de cionárlos daquele Tribunal", com Pa.
llle1l1ários os Deputados Theóphilu Pl- n Comissão a conhecer o cumprimente abril de mil novecentos e sessenta e recer pelo arquivamento, nos térmos
tez e Luna Freire. Em scgulda o Sc- ela prtlgralJllll;ão determínada pelo Po- cinco, presentes os 5enhores Depu. do ~ arUgo 197 do Rcglmento Interno,
li>lJor Presidente leu, ainda, o seguiu- der ExeClIUvo". O Pl'csidente PJJnio tados João Menezes, V1ce'Presidente o que foi aprovado pela Comissão, com
It e Oficio do Deputado Minoro Mlya- Lemos defere o pedIdo de informações no exercícío da Presidência _ Hum- voto contrtl.rio do Deputado Humberto
:B'<10 !O: "Sr. Pre-3l(leme ela comissão ao Deputado Minoro Mlyamoto,1nfor- berto LuceD{t _ .PlInio Lemos _ Lucena, O Senhor presidente deu, a.
(1(, I';f.~Jjjzaçao F.11311Celra e Toma· mando que a .secretana tomará as T.heóduJo de Albuquerque _ .Fernando seguir, a pIIlavra ao Deputado Hum
'ca ue COnLa.s: Quando do depOlmen·

1

prOVldênCillS a respeito. DistribUlÇ1l0: Gaml\ _ Haml)!on Prado _ Geraldo berto Lucena que relatou a Mensagem
'to jJrestado a esta ComIssão, em 1964 O Senhor Presidente dtstrítnnu ao Mesquita _ Lauro Leltlio _ Theóllh!. n9 37·68. do Tribunal RegIonal Eleito.
PL'lo lJJrúLOr-Grmll do Departamento Deputado Fernando Gama o Projeto • I' It b
d~ Auminístruçào do Mlmsréría da nO 2.630-65, que "Autol'iza o Podm' lo Pires - Adrião Bernardes - Yuk1' ral do Maranh..o, que "50 ic a a er
:Educaçuo e Cultura. solíclte; a vossa Executivo a abrir, pelo Ministério da shigue Tamura - Clemena SAmpaio íura (le orédito especial de Cr$ 38.OílO
EXCelkJ1cill que enccmínhasse áquera ::iucrra. o crédito especial de ,....... - AUomar Baleeiro - Ezequias ,Costa (trinta e oito mil cruzeíros para. pa,
nutnnrlnrlo IHlJa série de quesltos 1'0- Cr$ 2,150,ono. para o flll1 que espeeí- - Lunn Freire - Ludovlco de Allnel- gamento de Juizes Eleitorais - . erba
1.ldonados com 1\ exccueáo do Decreto fica", Orelem elo Dia: O Senhor Pre- da e Esmerlno Arruda, reuníu.se a 1.0.00 - Custelo -' COll$ignnçiio
nv 53.U1~, de 5 de junho de 1964. De- sídente deu a palavra ao Deputado Comissão de Fiscalização Financeira 1.5.00 Serviço de Terceiros - Sub·
!crJt1o 'c encaminhado o pedido p.rr AdrJ;lO BerllUrdc3 que relutou o Ofícío e Tomada de contas, no vigésimo pri' eonsignnçl\o 1.1;'02 - Passagens",
V. Ex'" Informou S"!t Sel""'Jria QU~ nv- 1.253'64, do Tribunal de contas melro, andar do Edificio do Anexo. com Parecer pelo arquivamento nos
05 esctnrcr-ímcntos geriam envíados á ela Unido, que "Sulmete á aprecluç1lo ,F41taram 0Ii Senhores Deputados Cló- têrmos do arUgo n9 197 do Regimento
C<'l11l""vn tmr d'atnmenle, o qUP no en.•10 Congresso Nae.onal registro sob re- vis Mot.ta - Leopoldo Péres _ Paes Interno, o que foi aprovado. Alnde.
tanto nüo ocorreu. Reiterei. ~11l novo serva da despesa el(' CrS 1.980.000, em de AlmeIda - .pedro Braga _ Gabriel com a palavra o Deputado Humbcr~o
loxpetii(!l1Le u Vossa l!:xcel~ncll1. p"lillio Ifavor da ela. Pal)(Jclldom de ~a.ilel, Hermes - Norberto Schmldt _ Mau. Lucena relatou n. Men.sagem n9 1-64,
dc provi,\i'':\ci~s a t.m de serem envia- proveniente de rornecímento feIto à Melo' Goulart - Jo.qé carlos Teixeira do 'I'riblmal Regional do Traoolllo,
das aquelas Informações. e até esta C.asll da Moeda", c~m parecer fa~o- - Lacôrte Vit.al~ ~ Costa Lima _ 6' Região, que "Solicita a abertura
data, perdida já a atualidade do 115- rável ao ato denegstéríc daquela Cor- Antônio Car)()s Magalhães e Minoro de créditos suplementares", O Rela
sunto, nenhuma resposta rccebt. To- te. Pôsto em votação, .rolo referido Miyamoto. _ Ordem do Dia: O. se- tOr conclui POI' pedido de Informações
mel esta atitude mais como um agra- parecer aprovado. nos termos do Pro- nhor Presidente deu a palavra a.o ao Presidente do Tribunal lteglonal
l'o li douta Comissão. do que a mnu, reto de Decreto Legislallvo apresenta- Deputado Ludovtco de Almeida que do Trabalho da 6t Região, o que é
que poderia ter sottcitado os mesmas IdO' Em seguida, 101 dada a palavra relatou o PJ'oje1o ~.645-65, do l'oder deferido pelo Deputado João Menc
informações por Requerimento formu- ao Depntado Theóphilo Pires que re· Execut.lvo, que "Autoriza o Poder Exe. zes. no exerclcio da PresIdência, baI~

. lado ~trnvés da Mesa da Cfllnam. lutou o Oficio n Q 1.318-64, do Trlbu- cut.ivo a abrir. pelo Ministério da Ae- xando o Prooesso em diligência. eon.
'cujo desatendimento impllrtarla em nal de ConIas da União, que "Sub- ronáuUca, o C1'édito especial de Or$ tlnuando com a palavra o Deputado
cr.me previsto na Lei 1.079, Se reqlle- \mote à cOIJsldemçflo do Congrwo Na· 500.000.000, para o fim que especW- Humberto Lucena relilt.ou o PróJel<>
ri os esclarecimentos através da Co- donnl recurso. InterpoMo pela Supc- ea". com Emenda dc Plenário. 'Ois. n9 2.639'65, do poder ExecutIvo, que

_mIssi1o de Piscn!lzação FlnanceÍla e rlntendênclll do Plano dc VlIlorlzm;ito cutlr11m a matéria os Deputados Lau' "Autoriza o POder Executivo a abrir,
.Tomada de c:on~:Js. foi por ~ntendrr Econiímlcl\ ela .R.e::;i~o PronteIm Sudo- ro Leitão _ T.he6dulo de Albuquerque pelo Ministério da Educação e oultu
Ique a. importancJa e a rele\'llncfll do este do. Pais, ao deCIsão daqucle EJi'té- _ Fernando Gama _ Humberto LU- 1'a o crédito especial de Cr$ 180.000.000
!u.qsun,o mereciam o conhccime~(o e o ~lo Trlbu!?'al, denegatória de regls~o cena e Luna Freire tendo em vista o (cento e oltent.a ml1ll6es de cruzei.
,testudo npro!undado da maténa por :lO convén.lO celebrado entre a refe.i- Parecer favorãvcl do Relator o P o. ros), para. custear as despesas com
f;eus ilustres componentes. sem o Que dll Supermtendêncla e a Sociedade jet _ a.~ b ~ li d i ó 1 't

la salutar providência de Vossa Exce· Educadora e Beneficente do sul, de o. desde que se nprOVl1SSe também o réIS "e reeuperaç o o m ve 61 ua·
Jéncla de trazer o~ agcnte.q do ExcclI- Santa Vitória do Palmar", com pare- a ~enda IlUpre...<sivll l apresentada ao do no Estado da Guanabara, na Praia
.lh·o para pflVõtação de esclarecimeu- cer pelo arquivamento do processo, o ~esmo, peÜ!- Comissao de Constlt.ul- do Flamengo 119 182", com pareceI'
tos i\ Casa, rcsultaria em Insipldos quc foi aprovado pela Comissão. Com çao e. JustIça. v Relator Deputado favorãve) e apresentação de uma
monólogos scm maiores conseqllén-:\ palavra o Depulaelo Lunn Freire, Luáovlco.dc Alme!da, apre.qentou Pl\- Emenda de Redação. Pôsto em vo
elas. Como estou na suposlcão de que relatou os seguintes Ofícios do Tri- l"l!ecr pc-l.t l'ej('içao _da: Emenda de taçlio, foi o Projeto aprovado e ado
11 desatençlJo tenha dpc:>rrido exclu- bunaI de Contas da União: no 124-55. Plenário. ~ votnçao, rol rejeitado tada a Emenda d\l Relator, P'iool
';!I'omentc da omissão do Ministério que "Comwlica a remessa do proees· 0, porceer ao Relator, tendo sido (\e. mente, o Deputado Humberto Lucena
da Ed1/car,ão, poIs acredIto tenhllUl sl- so referente II contrato celebrado en- slgnado p.arn novo Relator o Depu' relatou o Oficio n9 1. 784-A, da
do tomadns por Vo~sa Excelência e .ore o Gov. :Federal e João Martins do tado ~eódulo de, Albuquerque. por SUDENE, que "Encaminha o Balanço
pela Rccretarla da ComIssão t.õdns as Rêj!;o. para financiamento de obras maIorIa de vdtiJ:'. li Comissão aprovou Geral do exerclelo de 1963 doquelll.
providi!ncllls cablvcis para reitel'ar o destinadM à Irrigação das· terras de o Projeto e rejpltou a Emenda supres- Superíntt'ndêncla", oum Parecer fll
pedido. é que me animo a so)lcltar de ;,ua propriedade em :rereslna, P1aut. síva da CO~l!.slio de Constltutçlio e vorável. Pósto em "otação foi oPa·
Vossa Excelência que submeta ao pIe· com parect'r pelo arqmvamento O que JusUçn e amda a Emenda de Plená- reeer aprovado, nos têrmos do Projeto
nário dês/e ÓrjltlO t.écnieo. a seguinte foi aprovado pela Comissão e númel'O rio, nos têrmos do Parecer do Relator de Decreto Legislativo apresent.ado.
indieacáo: Tendo em vista que o De- 1.114-63. que "Submete ao Congresso Qn Vencido, Deputado The6dulo de C<lm a palavra o Deputado Lauro Lel
ereto 44.1123. de 22-1-65. estabcleceu o Nacional o processo MF 241.317·63. Albuquerque. E!n seguIda foi dada a tão, relatou a. Mensagem n9' 3.84, (\0
Funda de Reserva nas dotações ore~- 1clerente ao contrato de empréstimo. palavra ao Depuiaelo Tl1e6phiJa Pires Tribunal Regional do Traballlo 20 Rl!"
l!1ent.árllls para a exercfe!? de J965. !lO valor de Cr$. 300.000.000 It.rezen· qUe relatou o Projeto n9 2.640'65, do gtão, que "SOlieIta abertura de cré
torn:mclo lncllspon!vel~, por ,n01u·'lIo no tos mllhlíes cIe cl'uzclrosl, celebrado Poder Execut.lvo que ,"nLspóe sôbre o dilos supll>mentares «o Tribunal Re.
Fundo de Reserva 1\ Impórlânc1a ele entre a União e o Go\'érno do Esta- seguro de crédiio á el,:portação e dã gIonal do Trabalho da 2~ Região, num
Cr$ 550.4n .1l5.(){){l <quinhentos e cln' do de. Santa Catarina, _com recursos outras providências". com Parecer :ta- tot.al de Or$ 832.500.000 (oitocentos e
(lu('nta bllhões. quatrocentos e selen- orovelllel1tes da colocaçao de "Lef,ras vorável, P6sto em vo1ação 10i o Pro. trinta e dois milhões e quinhentos mil
ta e sete mllhóes. cento I.' Cjllln7.c mU do ':f.esouro", cujo rellistro foi ,'ecu- jelo aprovado. O Depútado Joãc Me' cruzeiros), destinado:, ao pagamento
CnJzeim~I: Considerando que o Dn- sado , co~ parecer favorável pela nezes l1&<;ume a presidência dos ~ t.ra- de diferenças decorrentes dos novos
ereto n" 55.789. de 23 de fevereiro do manutençao. do ato denegatório da- balhos em substituição ao Deputado vencimentos". com Pareeer pelo ar'
ano en1 curso estabeleceu ns normas quela EgrégIa. Côde. o Ijue também PlIlnlo Lemo.~ e dã a palavra ao Depu qulvlImento da mesma bem como do
de p)«('rurão rJnaneêlra para êste e>:el'- foi apro\·ado. n.os tl'rmos do Projeto tado Fernando Gama qUe re'ata ~ Projeto elaborado pelá ComissáL de
cicio. autorizandó o d~~embôlso total ele Decrel.o Leg.llilath'o apresenl.ado. Projeto n9 2.630'65, do pode; Exe- Conslit.uição e Justiça. P6sto ~m vo
élaa. desnes~s de C!,S 3.698.000.000.000. Nada m:J1S hn\cndo a f.ratar, '!. S!!- cut.Jvo, que "Autoriza o Poder Exe- tação, foi o Parecer aprovll<lo eom
Ures f,rll!,o~s seLqeentos e no~entu e. J?-hor Presidente encerrou a reuniao as cutlvo a abrir pelo M'!nlstério da voto contrário do Deputado Humberto
"Ito b!lhoes de cruzelrosl dos qnals ..czessete horas. E. para. constar, 2\1, O 'dlt' 'I:! L I d
CrS 2.600.000.000, (dois t,rjlhó~s e StelJa Prata da SlIva Lopes, Sicl!a uerra. o cro: o especial e C~$ . ',~' ucena. ~ n a com!> palavra oDepu.
lJeiscentos bilhões de cruzeiros) '1l1,Pm Prata da Sílt'a Lopes, Secretária. 111- 2.750.000 pala o .f1m que especlf1ca . tado ~Ul.? Leitão relatou o Projeto
'respcl!o 11 despesas com pessonl. ""é- vrel a prr.s<mt.e ata que depoIs de 11. O Rela~or conclUlU por pedido de in- ~Q 2.6JO·6~, do poder Executivo, que
ditos espectals a serem abcrtos, des' da c aprovada. será assinada pelo Sc- formaçoes ao Mlnlstérlc da Guerra, o AutorIza a abertura ao Mlnislérlo da
pesas SPlll. crtldilo. resl.os :J n~i!1lr e nhor PresIdente.' que 101 de!erldo. pelo SenMr Pre,s" J~IlÇ4 e Negócios ~nteriores, do eré-
lnvestlmenlos não diserimlnnoos' . '" 'O T DO dente em êxerclclO, baixando o Pro- dIto e.t,peclal de Cr;;> 68.<lOll.(}OO (scs~
Considerando almln UI' monos de 11m O SR, PRE81Dc.NTE., EPU A cesso em dUlgêncla. C<lntJnual!ldo com senta e alto milhões de cruzeiros),
t/lreo de desembólsoCl do Tesouro ~em .t'L1NlO_LEMOS, EM: 30 DE MARÇO 11 palavra o Deputado Fernando Gama para. o f1m que especifica". com Pa'
11965 está reservado 11'11'0 () atendl- DE 196~. REDISTR1~lJfU OS SE' relatou li- Mensagem n9 1-65, do Trl- Tecer favorável. Pôsto e-m v<!tação, foi
trlento de todos os demais encarll(os aUINTE~ PROJETOS. bunal Regl~nal do Traballlo, 2~ Re. o Projelo aprovado. Dada a. palaVl'R
brçamentflrlos: Tendo em vls!lI aue o Ao Depul.1do Adrlão Bcrnardes: gilio, que Encaminha ao Congres50 ao Deputado Adrlllo Beal:lrdes, rela
'àr~. 29 do Decreto nQ 55.623. de 22 Projeto n9 2.6~4-65 _ lMensagem. Nacional Rntepro,leto de lei fixandO tOtl o Projet.o n9 2.643.65, do Poder
ire lanelro dp. 1965, estipulou qtle a rc, ZO.65J _ elo PodeI' Executivo que va)ores dos slmbolos de cllrgo.q e das ExeculJ\'o, que "AutorIza o PodeJ
~llção daa dotar,óes dlspon!veis ser!\o "Autoriza o Poder Executivo a abrir, funÇÕes gratilicadas do quadro de pes- Exec~ltlvo II abrir, ~elo Ministério da
~rgnnlzacWS pelos respecl.lvos Mlnl.'.t<'~ pelo Mlnllltérlo da ...el'onáutiaa, o crê- soai do Trlbtln~! Reg~onal do 'I'raba- VJaçao e Obras Püblleas, o crédito
'flos e enviadas à Contadoria Gerlll dlto e.<:peclal de CrS' 103.806.(l(JO, para lho da 2Q ReglAo (Sao Pa.ulo), com especial d~ Or$ 25.100.078 para o fJm
,aa República, proponho: lQ -;- rllle n O fim que espec!tJca". . , Parecer favorável. pósto em votação, que e.<;peClf1c.a~:, com Parecer favorã-
I~omlsslío de FIscallzRr.Jio Flllancelrn . _ tolo P.rojeto aprovado. Ainda Com a velo Em votaçao, foi o Projeto !!prO-
e Tomada de Contas solicite ao Mln!s- Ao Deputado Tcodulo Q(' .AJbu- palavra o Deputado Fernando Gamll vado. O SenhOr Presidente comunicou
,t4rlo dll Fazenda a relação das ·con- .querque: relatou II Mensagem n9 4-64, do Tri' aos membros da Comlssllo que o Pll.
:t;ignnçl\es orCRmentárllUl de 1965, In~ Projeto n9 2.647.65 - (Mensagem bunal Regional do Trabalho l' Re- recer do Deputado Hamilton Prado
;~luldas no Fundo de Reserva !lI.' Que ~9'65) - do Poder Exocutlvo Que gUiO, que "SOJlcl~ a abert.urà. ao Trl- relator da :Prestaçllo de Contas d~

rgtrata aquêle Decr!!to: díscrIminadt'l-"Autoriza a abctw'a, )lelo Ministério bunal Regional do Traba:ll1o~da l' Re- Presidente da República relativa ao
mente 'POr unidade orçamentária: 2Q

) da Viação e Obras Publlcll.i, do cré- gillo, do crédlto luplementar de 01'$ exercicio de 1962 jli se achava pronto
ae seja sollcltlldll li Corrlls<:ão de dito e.'pecial de Ol'$ 2;,300.000.000 71~.497.254,tI(), (setecentos e llulnze dellberando' a Oomiallo que se, deverltl

PrDgl'llmaçl\o F!nllnee!ra do mcsmo l>M':I. o fim que eSoP«lflea • mIlhões qUAtroceJ1t<lil e noventll. li ft~ marear tlma reunião extraordinária
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parJ!; o prôxímo dia. sew, quarta,feira,
afim de ser-dlscutido e votado o as
sunto. NadA m.als havendoj, tratar,
e Senhor presidente encerrou a reu
nião às dezessete Mras e quarenta.
minutos. E, para constar eu, -Slella
Prata da Silva Lopes, .secretárla la
vreí a presente ata que. depoís do lida
e aprovada, será nssínada pe'lo Senhor

,Presidente., ' .

Comissão de legislação Social
o SENHOR,PEPUTADO AD'>':LlO
V1ANNA. PRESIDENTE DA COMI$
SAD DE 'LEG!SLAÇãO SOCiAL,
nz ASEGUll'lTE DISTRIBUIÇAO

. EM ~O.3.65, ' '

Ao Sr-. Deputcde 'Frnncellno
P 2r r1l'a :

. Al:írit do 1965 17e5~ .
:e::e_,.- _ ...;
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Abril de 1965
.300.000.000. para o fim que espeeí- Aer=áutica o crédito espee'al de ~ jelta. ...... • .._
~a" .. Relator -. Deputaao OrJan.do crs-500.000:000, para o til'; que n:p"e: DUUre o .......puto <lo prazo de
értol ue e ti f I ~ que dJ:spõem as OP1& :relativamentei, q 01' U parecer avorave cl!lca" ao Deputado Vasco Filho O a.o período de recesso do Congresso

,o Projeto e da Emenda. ao mesmo Senhor Presidente avocou o Projeto N I
apresentado. Em votação a Comissão n9 2.216-64 _ "Estabelece multa. para. aoonal: n9 4.319, de :ro de novem
aprovou o Projeto bem como,a zmen- as embarcações que lançaram detritos bro de 1004, do Senhor Emllío DIas,
aa a éle apresentado. Projeto número ou óleo na Baia. da Guanabara e dá. Diretor-Gerai do Departamento Na.
•. 653~65 Me~agem n9 60-65 - ou'ras providências". Nad, mais ha- cional de Registro do COmércio; em
,Prolroga a V!gê~Cla. dos artigos ,18, vendo a tratar. a reunião foi encer- r~ta ao oficio ntíntePo 23_64 desta.
9 e 80 da Lei nv 498, de 28 de no- rada às dezesseis horas. E. para cons- COmissão; número 3, de 12 de Jsneírc
embro de 1948, relroaglndo a data de tal' eu. Anllíta Cury Lopes de Biquei de 1965, do Diretor de Renda.s Inter.
8 de n,ovembro ~e 1964". Relator - ra,' Secretária. lavrei a presente Ata~ ns.s do TeSOuro Nacional, prestando
eputado PlInlo Costa.,que emíuu pa- que depois de lida e aprovada. será esclarecimentos; n9 41. de 23 de no-

,,~cer favoravel ao Projeto, Em vota- assinada pelo Senhor PresIdente. vembro de 1964. do Senhor Augusto

tllO a Comissão opinou pela sua apro- Lins e SilVa Filho devolver.do as duas
ação nos térmos do parecer do Hela- vias do seu depoimento, prestado em
01'. Nada mais havendo a tratar, a . ~ P I I 22 de setembro de 1964. devlda.mente

l.eunlão foi encerrada às dezesseís no- CO!)1lssao ar amentar de n- assinadas e rubrícadas. O Senhor
f as . E, pa~a constar, eu AnUa CuryIquerito para apurar as causas Presidente mandou anexar aos autos
!:~:se:n~c ~~elq-r~~ s~C:poet~lad'e lavllrdeal ae que originam o constante au' os depoimentos dC8 senh<>res; Gcne-
ao t d t b d d ral Francisco saraiva. Martins, presolIprovadn, será assinada pelo Senhor men O O con ra an O e tado em 21 de agôsto de 1964. Delton
Presidente. louro e pedras preciosas. de Mattos. da Silva, prestado em 20

u:RM0 DE ATA de outubro de 1964. W",]dlr de Caro
"TA DA 'l'ilRC:&IRA REUl'l:AO OR- valho. em 15 de setembro de 1004. to-

DINARIA REALIZADA EM :n DE As quinze horas do dia vinte e sels dos devidamente lll6loodoo e rubrt-
MARÇO DE 1965 de novembro de míl novecentos e ses, cados. A oom'ssão delíhercu eonvo.,

Aos trinta e um dias 40 mês de ,~enta e .9-uatro. comp:t~eceu à ~ cal' para o próximo dia 25 de março
IDIIJ'I,O de lnif novecentos c be..,;en". de Reuntôes das Comlssucs. Parlllmen- às 15 hora.'! o Senhor Antônio .Dutra.
e cinco reuniu-se às qumze h tares de Inquértto, da cnmara . dos Ladeira, ex_Superintendente de Poli
Bala 1Ó7 cm Ses~ao urumarl:ras'{Jna DeputaM.-, em Braslia, DF. o SenMr ela. do Distrito Federal, e 'reeonvocar
míssão de 'J.'ransportes ()omwli~aço~~ Deputado Llno Bl'aUl1 para participar para o dia 31 dêste. à,s 15 horas, li.
e Obras Púuhcas, Pl'es~mes os &llIlO~ de u:na reunião destinada aa ouvir os Senhora Inês Bulassa da. Silveira

I
:res Celso Amaral - l'1'eslaenre Vá-co depoimentos da Senhora 111_5 Balassa para. presta.1' depoimento e os senho·
f'ilho 'e onando BértolJ _ vrce-P;e- da -slIvelra. do Prefei:o de ltaituba, res Oscar SilveiFa Lêdo e cei. Ann!.
sídentes, Antonlo Baby, ArmAU(/O Lei. Senhor Tiblrlçá de Santa Brlglda bll1 Rey NOVllCi< pllJ'a uma acareação,
te, BaNa Neves, Celso Muna ClOVIS Cunha e o. acereação entre o Senhor O Senhor PresJdente comunIcou a
Pestana, Dias Menezes, uasÚ!o Pe- o.car Silveira Lêdo c o Se.thor .coro. aprovação do requerimento do pror
drell'a, Jalles Machado, Ol'meo Bote- nel Annibal Rey Novae~. Em Virtude rogação de prazo pe:O plenMlo da

'lho. Oswaldo ZanelJo, .1'111110 Costa e da ausência dos depo~nte5. deixou a Câmara em s€1lsão de 20 de novem
Waldemar Guimarães. Ausente.> os me.:.rna de ser re:lllzada. do que. para. bro de 1954 - O Senhor Presidente
Scnhol'es Alcxandre costa, Antunes de comlar, eu Yolanda Mendes, lavrei o I.ncumblu o Senhor Deputado Llno
Olivell'u. AqllIles Dlmz, Al'losto Ama- presente têrmo de Atol. Braun das providências necessárias
do, Clovis Pestana. D,omlClO FreItas ao deslocamento da Comissão ~. Cr!s-
Gernluo de Fina, Horaclo BethólÍlco' tallna., em prosseguimento ao;; traba·
Josaphat Borges, Macl1ado H.ol!em~ ATA DA 24~ REUNIAO. REALIZADA lhos dêste órgão slndicante. Nada
berg. Mauricio de Andrade, N1colau EJ.\1 17 DE MARÇO Dl!: 1005 mu havendo a tratar, o PresIdente
Tuma e Waldir Blmões. O Senhor encerrou ~1 trabalhos ãs deies&elli
Presidente, apus VerifIcaI' a existcncl11 A,: quinze horas e trln!a minutos horas. marOO:lldo nova. reunião para
de quorum regunentaJ, declarou aoó- do dia dezeesete de março de ml1 no- o dia 25 de março, próxlma~ quinta
ta a sessão. ORDE:M DU DrA - Pro- "cccnlús e sessenta e cj]\CO, na sala feira, às 16 horas. E. para cOIlStar,
jeto n? 2.536-65 "Dá a denomlnaçllu de reunióes da Com'2.S11o de Educa. eu, Amarllls Rocha de Cunto Lemos.
de - Marechal Rondon - ao aero· çáo e Cultura da Câmara do;; Depu· )avrel a presente a.ta, que assino para,
porto da cldnde de Val'zea Grande - lado:<, em BrRSillll, D. F., prCllentes depois de lida. se aprovada. ser auten
Malo Orosso". Relator - Depmado 03 Senhores Depu.ad~" Reooto Aze. t!cadi pelo Senhor presldllnte,
Waldcffilll' (;luimllráes, que deu pare- redo Presidente. Llno Brauh, Vice-
ccl' v(:rbal fa!oravel, temlO ~eSta upor- Pl'csidente, Abrllhão Moura. Aniz Ba. ATA DA 25." REUNIAO RJEALIZADA
tunldaue o Senl10r Vasco 1<JJho apre- dra e Wilson Fa:Xüo••Relator. reu EM 25 DE MARÇO DE 1965
sentado uma emenda ao Art. 19

, que nill se '1\ Oomio.ão Parlamentar de As quinze horas e quinze minutos
101 accita pelo Relator. Em vOLaçao, - ~. a ue
a Comibsáo opmou peia sua aprovaçuu I~!!~rilo para npUl'M as c usar q do dia. vJntl' e cinco de março de
nos terlllos do Relator, Projeto 11U- ongmam o. cOIIStante aumen o d~ mil novecentos e ees.senta e clnco.-na
mero 2.546-65 _ "Denomina _ Ro- contrllbando de ouro e peill'll6 pre sakJ. de reunlões da COmiSSão de
dovla Dom Bosco _ a estrada Beio ciosas.. a fim de reiniciar 03 trabalhos. Transportes da Câmara dos Depu
Horizonte _ llrasllJa" _ RelatoI' _ Expediente: Foram expedidos os of!- tados, em Brasllla, DF., reuniu-~ a
Jallrs Machado que por ja ter sido c:os números 34-64, de .'?'l. d~ novem. Comissão Parlamentar da Inquérito
atendJcto no pI'ójeto do Dcputado Pel- bro de 1964, a Sua Excel;,;ncl1l. o Se- pllJ'a apurar as camas que orlgln-am
l(Oto da Silveira. o olJjetivo central do nhor Doutor Arnaldo Sug~e~lnd, MI. o constante au~ento do contrabando
Deputado Adolfo Oliveira; Op1l10U pela nlstl'o do Trabalho e Prevldenda 80. de ouro e pedra.' preciosas, presentes
sua preJudicabllldade. Em votação, a elal, <Ollclto1Ildo a remes::a a estlt CO· os Senhores Depu lados Reno to Aze.
Comissão opinou pela prejudicabllida- lI1lssã6 dC6 procereos M'I?S 304.873 redo. Presidente, Llno Btoun, Vlce.
de do projeto, nos tél'mos do Parecer de 1961. MTPS 105.42HI2 e MTPS pre.!Jidente, Wll!on Falcão Relator,
do Relator. DIstlibulçúo - O Senhor 3t5.001_62; 35.&1, de 20 ~le novembro Jnles M<!\chndo. Mário Covas e assls.
Pl'eslrll'llle distribUIU os scguintes Pro~ de 1964, também 110 Exmo. Sr. DOU- tida eventualmente pelo Sr. Depu
jetal;: Projeto n9 1.169-60 - "Dispõe tor Arnaldo Sussekind. pedindo Inror- tado Rezende Monteiro a fim de ou
sôbre o serviço de escuia na navega- mnçõe; a. respeib de e:~lções ,sindl. vir o depoimento do Senhor Antônio
ção de longo curso, cabotagem. fluvial cíds realizadas po~ corre"pondêncla no Dutra Ladeira. ex-SupCTintmdente
e lacllstl'e" ao Deputado Arioslo Ama- sindIcato Nacional d03 GarImpeiros; de PDllcla do D. F. Ata - Lida. e
do: ProJeto nQ 4.803-62 - "Dispõe 36-64. de 23 de novembro de 1964, à aprovada p ala da reunlã·') anterior,
süvre o Plrmo de Valorização EconO· ':lenhOra Inês :3ala~a d'l Sl1vell", Expediente _ oficios expedidos: nú·
mica do Vale do São Mateus" - ao convocando-a pa:'1l. o dia 26 de ao- mero 1.65 00 Senhor Antônio Dutra
Deputado, Vasco Fllho; Projeto mime- vembro p.p.; 37.64 e 38-64, de 23 Ladeira, convoeando_o "para depor no
ro 2.f,47·[,5 - Mensagem n9 59-65. - de novembro de 1964. re"lleet:vamente dia. 25 do corrente àS qUh17.e horas:
"AlllOl'lZ'L n nlJel'tura, p~Jo Ministério ao.s Senhores OSc!}r sllye:ra Lêdo e' n9 2·65. à senhora !Dês Balassa da
da Vir:çu,~ .e Ooras :!:UI.iIJCP.s, do crê- Ccl. Annlbal Rejl NovaeS. -convoCllJ1' Silveira.. convocando-n para pretllll'
dJt~ e ,p,d.l1 ue eiS., 2..~oo.ooo.000, da-IM. para uma <!\care,)ção a reRlI. e>cla.reclmelJlo à COmlSl'ão no dla 31
pal,l n Iml que. e"p;'ClfJc,,: ao Dqepu-, a'u.!e no dia Z6 de nO';:Jmbro p. p,: dêSte; números 3.65 e 4_65 rCLllectl
tm.lu orlunuo 13.1'1011; Projeto n9 ~: 653 39-64 ao Senhor Tlblrná de Santa vamente aos ~enhores Oscar Silveira
·de HI65 - Mensagem nQ 60-60-' ··t "d I 1'1 bll'" I A I _. ••"Pl'orror:a a vJgêncin dos artigos 78, Bri~lda c~nha. Prefel o e I a ,\1 : LL"UfJ (I COrone nn b"" Rey .. ovae.s
19 e no da Lei n9 498, de 28 de no- Pa~'a, conVIdando-o p~ra pre~tar escla convocando-os para uma aCMooção a
vembro r.lü J!l1R, nLron,-,lndo a data reclmentos a êSte órgao slnd.can le!lO realizar-se também no dia 31 de lllar.
DS 28 de novembro de 1964 "ao Depu- dia 36 de novembro de 1l!:64. Oficios 90: n9 5_65 no Senhor ,João SUas de
tado Plínio Costa: Projelo n9 2.536 recebidos: ol1elo n9 5-C-6a. de 9 d~ Souza. sollcltando-lhe a gentlllza de
de 1%5 _ "Dá a denominação de _ t'larço, da lidera:lça d~ "'DO. Indlcan- acompanhllr esta CP! ~m sua. vlsit.a
Marechal Rondon - ao aeroporto da/dO o Senhor De'pulado .\niz. Badra à orJFtallna a roollzar_se no dIa. 24
cinar],: de Várzea Grande-.... Mato pnra I,uplente nesta comissão; nú- de lll'llr~o, wdo.~ datados de 18 de
Grosso "no D~pUtlldo Waldemar Gul. mero OP-0_4<l8.64. de 25 de novem- mnrço do correnle a.no. Dando mlclo
marflc,: Pl'Oielo n9 2.645-65 - Men- bro de 1964 dO.Senhor Dej)utlldo !la- ê. ~unda parte dos ta"abalhos, o de~
sngrm 11? 52~n5 ~ "Autoriza o Poder bro de 1964. do Senhor Deputado Ra' poenle prestou o compromle$o de
Execntlvo l\ abrir, pelo MinlstMfo da »1.10 Azeredo. em respo.s~t à consulta praxe e foi consuitndo se gosta.rl~ de

:flllllel' WI1a exposição prellmloor OU
ser Interrogado de Imedíato, O depo
ente ponderou não ter vindo munido
d&s dados necessãríos que lhe permí
tl.&sem prestar esclarecimento I'bjetl.
voe, uma. vez que os mesmos se en •
contram em Belo Horizonte. O Se.
nhor pre6idente consultou os mcm
bro.s da COmL-são sõbre a transrerõn,
cía do depotmento do Senhor Antõ
nio Dutra Ladeira, o que foi apro,
vado unãnlmemente Dlspelll!ado o
depoente. foi reconvooa.do, oralmente,
para o próximo dla:;l2 de abril às
quinze horas. O Senhor Deputado
Wilson Falcão' fêz um relato oral l>Ô~
bre ê. .,!slta feita pela COmissão aOS
garimpos de Perdizes e ê. Cidade de
erlatallna sendo o mesmo aprovado,
na Integra daquela visita. A ComL<.
são aprovou, pOr unanímídade, su
gestão do Senhor Deputado LL'1o
Braun no sentido de ser expedido ofL
elo ao MinIStro da Sr.üde, eonsuítan
dO.o zôbre a poEsibilldllde de ser Ins
talado, no nUc)eo formado pelos ga.
rlmpos de Perdizes, um pôsto de
Saúde para atendimento de smergén
ela. tendo ficto .solicitado ao Senhor
DePutado Wilson Falcão que apre
sentasse seu relatório por escrito l\
fim de ser encaminhado jlUltnmente
com o oficio em questão. APóS ore..
latórlo do Senhor Wilson Falcão te.
ceram comentários sõbre < o problema
objeto desta Comlseão os Senhores
Depulad~3 Jales M!lchado, Lmo
Braun e. com perm~ã." do senhl
presidente. o senhor Deplltado R
zende Monteiro. O Senhor Presidenle
consultou os membros da Comi.'.São
sõbt'e a oportunidade de.se oflCÍ/lr
també-m 60S Mlnlstérioo das Mtna~ e
Energia e da Fazenda .>Ób-l' uma pas.
sivel assistência técnica aos garlm.
pelros, o que ficou para po~terlor de.
llberac;âo. Deliberou-toe oficIar ao se
nhor Waslf Daher, prefeito de Cris.
tallna•. agradecendo 116, atenções dis;
1lIln.°ada.s a. esta COmissão por ocasião
da vIsita àquele Munlclpio. O Renhcr
presidente mandoU an~xar /lOS autos,
o d-epoimerito do Senhor Dou!"r ~Cal'
los Celso de Morln Parente de MeUo,
prer.tado em 6 de outubro de 1964 de·
vldamente assinado e rubricado Nada
mal.s havendo a tratar, o Senhor Pre.
sldente encerrou 06 trabalhes mar.
ca.ndo nova reunião para quarta.-felra
próxllll'll. d!a 31 de março. D<> que,
para constar. em AmarlJls Rocha. de
Cunto Lentos lavrei a presente aWl.
que !Vslno para, de'pO!s de lida, se
aprovada,' li<er autent.lcl.'ld'1 pelo ge·
nhor P1'e.>ldcnte.

Comissão Parlamentar de In.
quérito para apurar as cau·
sas e os 'efeitos da crise em
que se debate a economia si·
saleira do Nordeste.

TMMO DJ!l ATA
As quinze horas do dia dez ele r~

vereiro de mll novecenios e Se"S~lltlL

e cinco, eGta Comissão Parlnlnenlar
de Inquérito delxõu- de se reunlr por
falta absolula de número regimental,
do que, para cons!'lIr, eu. l:lvrel o pre~

sente têrmo.

~"lo DE ATA
As dezeE.els horas do dia IJ:lnta e

um de mllJ'ço do ano de ml! novecen
tos e sessenta e c1nco r.on1j1areceram
àc sala. das CPls, da Câmara. dos
Deputados. em Brasll!la. os SenhortJJ
Augusto Novaes, Nonato Marc]ue••
João Fernandes e Clcer" Dantas para.
partlclparem da reunlãD dê"le órg!io,
convocada para hoje. Ter,do em vista.
porém, a feIta de nfmtero reglmenUi:1J
deixou a mesma de SGi' realizada, ~J
que" para constar, eu YOlanda.M~l
de6 lAvro e M6!no (l preeente tfttl\O.'.,
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Comissão Parlamentar de In querido, sucessivamente, pelos senha- 17-64. InIciados os trabalhos, o se- regiões. O senhor Presidente deter.
- res Wilson Martins, Wilson Chedld, nhor Presidente convidou o senhor minou à Secretária que anotasse 110

quérito destinada' a investl- Fernando Gama e Osni Régls, Prà- Lair Bocayuva Bessa, Presidente da' sugestão do Deputado Osni R6~i.s.
gar a sítua~ão do sistema vIamente autorizados pela. Presldên- Associação dos Bancos do Estado da para ser oportunamente considerada.
bancá ~I ela, inquiriram, ainda, o depoente, os Guanabara, a prestar o compromisso O senhor Relator, DeputadCJ Wílson
ancaro naClOnm, senhores Rubens Alves e Roberto Sa- de praxe e deu a palavra ao senhor MartIns, comunicou à. presidência que,

ATA DA 6.3 REU,NIAO REALIZADA tumlno. Jtste último consultou o se- Relator, Deputado Wilson Martins, por motivo de viagem, e.qtaria ímpoe..
EM 23 DE MARÇO DE 1965. nhor Luiz de Paula Figueira. sôbre a para. que Inquirisse o depoente. O sibli"Atado de comparecei à próxima

, possibllidade de fornecer a. esta Co- senhor Wilsoll Martins sugeriu ti Pre- reunião desta CPI; no dia trinta vín-
As quinze horas do dia. vinte e três missão os seguintes 'elementos: a) um sídêncía que, preliminarmente, fi- douro. Nada mais havendo que -tra.·

de março do ano de mü novecentos estudo sõbre o custo do dinheiro pa- zesse ler o inteiro teor da entrevista tar, o senhor Presidente encerrou 03
e sessenta. e cinco, presentes os Se- ra o Banco do BrasJl S .A.: b) re- concedida pelo senhor Lair Bessa, em trabalhos às dezoito horas .e trínta
nhores Ovidio de Abreu, .t>lceu de Iação de tõdas as agências do Bl\n~ 22 de novembro de 1964, ao "Diârlo minutos e convocou nova reunião pa
Carvalho, Wilson Martins, Wl1son co no território nacional; c) escíare- de Noticias", a fim de que os mem- ra o próximo dia trinta, às quinze
Chedid, osnt Régis, Fernlindo Gan1a cimentos sõbre a distribuição de crê- bros da Comissão pudessem tomar horas. E, para constar, eu, Aurora
e Anlz Badra, reuniu-se, sob a presí- dito felía pelo Banco do Brasil, mês conhecímento dos seus exatos têrmos. Silvestre de Faria, servindo de Se
dêncía do primeiro, na sala de Reu. a mês, durante os últimos quatro ou Atendendo a determinação do senhor cretâría, lavrei a presente ata que.
niões das Comissões Partamentares cinco unos, O deponte comprometeu- PresIdente, a Secretária pro~edeu Â. depois de lida, se aprovada, será, as
de Inquérito, em Brasilia., para. to- se a enviar, oportunamente, os. In- leitura da mencionada entrevista. A sínada pelo senhor Presidente.
mada de depoimentos dos Senhores formes solicitados. O senhor Presí- seguir, o senhor Relator indagou do
Luiz' de Paula Figueira, Dlretor-Su- dente agradeceu, o -comparecimento e depoente se havia assistido à reunláO/ ATA DA 8ª REUNIÁO, REALIZADA
períntendente do Banco do Brasll S. a preciosa. colaboração do depoente. anterior desta CPI, quando tinham si- Eíh: 30 DE MARÇO DE 1965.
A., e Dênio Chagas Figueira, Dlretor- Em seguida, deu a palavra ao senhor do ouvidos os senhores mretor-suoe- -
Executivo da JSUMOC, a. Comissão Dênio Chagas Nogueira que, _depois rintendente do Banco do Brasil e Di- 'As quinze horas e trinta minutos

. Parlamentar de Inquérito destinada a de compromissado, fêz uma 'breve ex- retor-Executivo da 'SUMOC e, em do dia _trinta de março do ano de
Investigar a situação do sistema ban- posição, tendo sido, após, inquirido caso afirmativo. se conservava. ainda, lUU novecentos e sessenta e cinco.
cárío nacional. Compareceram. aín- pelos senhores osnt Régís, Wilson a mesma opinião que esposara em sua presentes os senhores Ovidio de
da, eventualmente, à. reunião, os Se- Chedid, Pemando Gama e, com auto- entrevista sõbre os trabalhos dêste Abreu. Alceu de Carvalllo, Laerte Vi
nhores Roberto Saturnino, Rubens rlzação do senhor Presidente, também órgão slndlcante. Salientou o Depu- eira Geraldo Guedes e Flavlano Ri
Alves, Hermes Macedo, Paulo Maca- pelos Senhores Hermes Macedo, an- tado Wilson Martins que o que se beiro, reuniu-se. sob a plLSldência do
ríní, Antônio Luciano' e .Edgard Pe- tõnío Luciano, Edgard Pereira e Aniz vira na. reunião' precedente de~tl\ primeiro, na Sala de Reuniies das
reira.. ATA. --Lida, aprovada e as- Badra. O depoente prometeu enca- Comissão fOra um debate franco. em comissões Parlamentares de Inqué
stnada a- da reunião anterior. - Eic- mínhar, posteriormente, a esta CP.!, que se discutiram teses do maior In- rito, em Brasilla ,para tomada do'
pedlente. - Foram expedidos tele- um "dossler" com tôdas as informa- terêsse para o Pais. Com a palavra, depoimento do Senhor Antônío Ar
gramas de 10-3-65 e Oficios números ções solicitadas no' Oficio número o depoente apresentou uma explíca- naldo Gomes Taveirà. a. Comissão
1, 2, 3 e 4. da mesma data, convo- 3-64. O senhor presidente ressaltou ção aos senhores membros desta CPl Parlaméntar de Inquérito destinada
cando, respectivamente, os Senhores e agradeceu fos valiosos subsídlos que sôbre o assunto que tôra objeto 'de a. ÍlHestlgar. a situação do sistema
Lair nessa, lJuiz de Paúla Figueira, o. senhor Dênío Nogueira trouxera. _a sua convocação. ou seja o ilronunua- bancário nacional. ATA Lida,
D!aNOgUelra e AntôlúO Arnaldo esta. Comissão. O senhor Dlretor- mente que fizera através da IIl1pren- aprovada e assinada a. da reuníão

IG 'Taveira, Presidente do Banco Executivo da SUMOC colocou-se ti sa, O senhor Wilson Chedid leu u anterior. EXPEDIENTE - Fol ex
Nac nal de Crédito Cooperativo, pa- disposição dêste órgão slndíeante para discurso que proferira, da tribuna da pedido o Oficio número 6-65, de 29
ra depor; Ofício número 5, de 15 'de quaisquer outros esclarecimentos ru- Câmara, em- tôrno da matéria e te-: de março de 1965, ao Banco de la
março de 1965. à liderança da U.D.N., t O d i t t d ceu uma série de considerações a- res- Naclon Argentina, transcrevendo os
solicitando seja. indicado sUbstltutouro~. s epo men os pres a os pe- peito, -tendo. Inclusive. interrogado o têrmos do Ofício número 20-64. de
para o Senhor Manoel Tavell'a, re- los senhores Luiz de Paula Figueira depoente. O senhor Euripedes Car- 29 de outubro de 1964, é.esta CP1, ee DLnio Chagas Nogueira foram gra-presentante daquele Partido na su- vados e taquigrafados e, depois de -doso de Menezes levantou questão de solicitando breve resposta. Foram re- .
plência. desta C<lmissão que se en- d If d ti ordem sôbre a legitimidade damanu- cebidos: carta sem número. de 23 de
contra afastado, em virtude de estar ec ra os, da lograrados e assinados. tenção dêste órgão stndícante, tendo dezembro de 1964,'do Banco Indústria.
Investido no cargo de Secretário' de seão anexados aos presentes autos. em vista que vários Deputados .síg- e Comércio de Santa oatarína SA..O senhor Presidente determinou a ..Estado do Govêrno de Minas GeraiS; expedição de novo oficio ao Bânco de natários do requerimento qUe (ICU e Oficio número DIRED-65-11, de .24
telegramas de 15 de março de 19Ub la Naclón Argentina, transmitindo os origem à. sua criação não mais per- de março de 1965, da Carteira de Re
aos Senhores Diretor-Executivo da tenclam a esta Casa. A questão de descontos do Banco' do Brasil SA.,
SUMOC, Diretor' da Ca.rtelra de Re- têrmos do de número' 20. de 29 de ordem foi resolvida pcla senhor Pre- fornecendo' as InformaçOes pedidas
descontos do Banco do Brasil S.A., outubro de 1964, e mandou anexar sidente, de conformidade com aparte por esta Comissão, respectivamente,
Diretor-Superintendente do Banco aos a.utos: a) os originais do depoi- do Deputado Laerte Vieira, no ~en- nos. Oficios números 14-64 e 5-64,
do Brasil S.A. li aos dirigentes -dos mento prestadoS'; em 23 de setembro tido de que, nllo olJstaIlte a drolllls' ambos de 29 de outubro de 1964; Ofi
seguintes estabelecimentos bancários: de 1964. pelo Deputado Roberto Sa- tância apon!ada pelo $~llh(lr lJ:urlpe· cio sem número, de 24 de março de
Banco da Bahia. S.A.; Banco Nacio- turnino; b) o recorte de jornai com des Cardoso de Menezes, é de ser 1965, da liderança da União Demo-

Is S a entrevista do senhor. Lalr ,Bessa d 'd d11al de Minas Gera • A.. Banco sôbre esta CPI e o pronunciamento mantl o e conSl era o, plellttmen~crãtica Nacional, indicando o Depu-
Comércio e Indústria de São Paulo que o Deputado Wilson Chedid fêz, ;Válido o ato que constlluiu esta. <Jo· tado Flaviano Ribeiro para a suplên
S. A., Banco Boavista S.A., Banco da TrIbuna da Câmara, em tOrno do missão. As quinze horas e quarenta cia dêste órgão sindicante, em subs
de_Crédito Reai de Minas Gerais S. minutos, por ter sido solicitada Il titulçáo ao Deputado Manoel Tavei
A., Banco da Lavoura ,de Minas Ge- assunto. Nada mais havendo que tra.- presença do senhor Ovldio de Abreu ra. Iniciados os trabalhos, o Senhor
rais, Banco Indústria e Comércio de tar, o senhor Presidente declarou en- na Comissão de Orç9!nenlo, l:'lua Ex- Presidente convldou,o Senhor Antõ
Santa Catarina S.A., Bank of Lon- cerrados os traballlos àS vinte 'e uma celência. passou a dirrção dos traba- nio Arnaldo Gomes Taveira. Presi
don & South Amerlaa Ltd., The First horas e convocou nova reunião para lhos ao Deputado Osni Régls, ten- dente do Banco' Nacional de Crédito
National Bank of Bastou, The, Royal amanhã, dia vinte e quatro, às quinze do-a reassumido .\louco depois. No- Coperativo, a prestar o compromisso
Bank of Canada, The Bank of To- horas, quando deverá. depor o senhor vamente com a VIl.1à.vra, o depoente, de praxe e, na ausência justificadll
1J'ajmited, Banco de la Naclon Ar- Lair Bessa. E, para constar, eu Au- após responder as pelguntas que lhe do Relator, Deputado Wilson Mar
~.a e Banco Holandês Unido S. rara Silvestre de Faria, servindo de foram formuladas pelo senhor WIl· Uns, deu a palavra ao Relator. Suhs
A., reiterando pedido de informações Secretária, lavre! a presente ata que son Chedid, foi inquirido pelo senhor t1tuto, Deputado Lacrte Vieira. para
sôbre a matéria do roteiro. ,Foram re- depois de lida, se aprovada, será as~ Osni Régls sõbre probll'mas f(cil1lfD- que Inquirisse o depoente.' O Senhor
cebldos; carta. n.9 103-291, de 17 de slnada pelo senhor Presidente. tes à. situação do ~istema bancirlo. Laerte Vieira sugeriu que se pergun-
dezembro de 1964, e telegrama de 17 Dos debates que a mMél'ia s"Sl'ltou, tasse ao depoente se preferia fazer,
de março de 1965 do Bank of London ATA DA 'I.' REUNIAO. REALIZADA participaram, ainda,. os senhores F)a~ preliminarmente, uma exposiçâo ou
& South America Ltd. e, ainda, Te- EM 24 DE MARÇO DE 1965 viano Ribeiro, Geraldo Qucdes e .AI- ser logo submetido ao Interrogatório.
lex, sem data, de The First National varo Catão. O senhor Lnlr Bess!' O Senhor Presidente expôs ao Senhor
:Bank of Boston, esclarecendo que, As quinze horas do dii vinte e comprometeu-se a enviar ã. Comis- Antônio Arnaldo Gomes' Taveira os
proximamente, enviarão os illfOl'mes quatro de março do ano de mil rio- são, proximamente, como elemento principais Itens -do roteiro dos tra
solicitados por esta CPI;~ Oficio n.9 vecentos e sessenta e cinco, presentes subsidiário para os seus trabalhos, UM balllos, eolocou-o a par dos objeti
:1/C-65, de 9 de março de 1965, da li- os senhores Ovídlo de 'Abr~u, Willlon estudo sObre o sigilo bancário, 'as~ vos desta CPI e indagou do depoente
UeHUlçu. do PDC, indicando o Senhor JI1artlns, Laerte Vieira, W1ison Che- sunto sObre o qual pediu--o máximo se, com tais indicações, L'Starla apto
Anlz Badra. para suplente desta Co- dld, Osni Régls, Geraldo Guedes e de atenção desta CP!. 'As dezesseté a fazer unfa exposição' inicial, ca1;o
missão; carta, datada de 18 de mar- Fernando Gama, reuniu-se. sob a pre- horas' e quarenta minutos, õ senhor o desejasse. O depoente preferiu ser
<:0 de 1965, do Banco de la Naclon sldêncla do primeiro, na Sala de Presidente suspendeu a reunião por logo inquirido pelos Senhores DeP/I
Argentina. comunicando ter_-se I'X- Reunióes das ComissOes Pa.rlamenta- dez m\l1utos a fim de que os sénho- tados. Com a palavra, o Deputado
travlado o Oficio n.9 20, de 29 de ou- res de Inquérito, em Brasilla, parn res Deputados pudessem atender à Laerte Vieira Interrogou o depoente
tubro de 1964, que lhe fôra dirigido to~~ do depoimento do senhor votação nomlnn.l no plenârio. Relui- e pedil!.-lhe que fizesse chefiar a esta
por êste órgço sindicante. Iniciados Lati' nocayuva Bessa, a Comissão clados os trabalhos, foi o senhor I.alr Comissao ?S seguintes elementos: a)
os trabalhos, o senhor Presidente Parlamentar de Inquérito destlnuda 11 Bessa Inquerido trelo senhor Prt'-sI- os últimos balanços e quadros de de
convidou o senhor Luiz de Pauln. Fi. Investigar a sltllação do sistema ban- dente. O depoimento do senhor Lalt monstraçãá de lucros e perdas do
gueira a prestar o compromisso de cárlo nacional. Compareceram tllm- Bessa e bem assim as inquirições e Banco Nacional de Crédito- Coopera.
praxe, .dando-lhe a· palavra. O de- bém, even~almente. li ceunião. os debates foram, gravados e taqulgra- tlvo: b) informações sôbre o critério
poente leu preliminarmente. a.. carta Senhores Eurlpedes Cardoso de Me- fados e, depois de decl!J1ldos, datilo - adotado pelo Ba.nco para a dlstrlbul
SUPER 65-36, de 18 de março de ne~s. José Menck, Fla.vian~ RibeIro grllfados e assinados, serão anexados ção de crédito nos diversos Estados:
1965. cpm a. resposta da Superinten- Joao Fernandes, Alvaro Cata0 e Or. aos presentes autos. O Deputado Os- c) -esc"tareclmentos sObre a venda da
dência do Banco do Brasll S.!.. aos meu Botelho. ATA. - Lida, aprova- rii Régis sugeriu a convocação dos determinado lmóvel de propriedade
quesitos constantes do Oficio núme- da e assinada 11 da reunião anterior. Presidentes dos Sindicatos dos Ban- do Banco, referida no depoimento do
1'0 6-64 desta. Comissão. O documen'" - Expediente: Foi l'eceblda carta cos de São Paulo, do Estado da 'lua- Senhor Antônio Arnaldo Obmes Ta
to lido foi entregue a esta CPI e sem numero. de 18 de março de 1965 nabara. e. mais tarde, de um dos FolI- velra. O depoente informou estar de
mandado anexar aos autos pelo lIe- de The Flrst National Bank of Bos· tados do Norte, que, conforme' acen- posse. no momento, dos dados a que
nhor Presidente. Após a leitura, foi ton, 'fornecendo ,informações Follclta··_ tuou, têm aspectos econômicos com· alude a allnea._ a e cOJnt!rometeu-se
o senhol' Luiz de Paula. FIgueira ,In- .das por esta cPI, no 'Oficio número pletamente diversos dos das outras a. elJ,vie,r, depois, os demals InformC1l
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mJicitados pelo Senhor Relator SUbS-IJaneiro, de São Paulo, Cheie do ser-Ido F:tado (1e São Paulo; Sec;;etário do M, pouco & reunião, e encerra os'
tí.uto e ainda quaísquer outras l~)for- V1ÇO de Inforll13.ção Agrícola ~c Mi- de AgrlculhlIa do .Estatlo CLO. Ri{l, de trabaihos às dezessente horas e dez'

~ mneões complementare3 que se nzes... rnsterto da Agrrcultura, ao ~.urustl'0ll JanenD - Niterói: Secretario ce minutos, maracndo a próxíma teu... I

sem oportunas, em face dos itens da, 7a~cnda, ao Presidente da. Bolsa AgricultlU'9. do Est~6'o de Minns Ge- nião pai a o dia oito de 'abl'Jl vmríou-:
constantes do roteiro dos trabnlhns, de ~ IárcZu:~Oi'la de Ala2~oa.s, Presidente roS.1S - E-Blo HC?lZonte; Secretario de ro, quinta...fiiira, às q~dtorz.:: ..~ill"~S. :
CUFl cópia lhe .foí enti egue. Em r:e- dz Cr.nU;lra do ?ul11.o da B?J~ll, pre-; .tig,,-'.lcUltula. do EBtucto da Santa C2,- E, pare constar, eu Dtnzz Féii: a.oSi
gl:.l~a, lo-i o 3e..i1hor Ar:.tonlO Arnaldo ...lden 2 (la Bol.2',_ de 1\:1el'CaúOrla do! tarma _ FloTlanópoli3; S~cíetário de Santo2~ servindoide secr0tii~lO, -Iarreí '
Ga:ne3 TJ.'Çcrra mcuindo, st.c€,~sri,'~~- Rio C:rc.nde do Sul, ao Presídcnte da Ag:rkultu~a do Estado Je Alagos - a presente Ata, que depois de lida. se t
ruem. r PtJOJ DGpl1t:~,:Los ElfWlano rü- BL!:a (li;; I~_ç~earl~rla _da Bahía, lnf(!r..!11üce16' Sc;Jretário de A;~lcultura do aprovad-i, será uJsinada PE-:J SEnhor.

~ berro, GCI2.1dn GUEd2S....'Vceu de (..:11.- 1~2.l1dO d?- COlJ.stH~~~cao dc~ra 9onus-\ Ezt:,<.d.o 'do ElO a- ande do Sul - Pôr- Pl'e.srd:;n~c...
:=: 'V~lho e- pelo Senhor Presídente, t~ao e ::;01wltnn:LCf ;llllorrnaçoes sóore a to Ale:;l e; seci etário de A]ricultlu"U :

'DE':JU1~d~ OV!dlO (1'2 l~lJ!;eu.- O SênL.ol' (~O~lCJnl<"1 lUl11agvlr,~. Iruciada ·1 .:;e-! elo Z.,;;t.f1do dfl :Suhia ~ SnlV'ldol';-Pl'e.- . '"" 1 " \

PE$ld"nte suspendeu 'u~' rennlao 'por ;;u:l\la_ r::rw dG':,}l'~balhos ,? ,!?2Pü,-1S!de"nb do InstItuto E'a"i'~IlO do :Fumo IComf~,::;;;;~o pai,:,ramenia!, ue H.l-!
C~E:' minutos, às dézcs,'~'~e horas e. de- tacto Ud.nclo, Bd,olJ d,eu _clCn~la .1

1

_ r::fLIY,3dor: Presidente ela BC,h,':\ e;e," euen O pai'a, r,r,ur"r,ao ~,tle 11".1
- r,;.y~~;. às dezcíto noras, a üm de 0.U'2' ceuc P~.l.ê~ cl~ _C:C'lnU:1~~aç':ao d~ Se- fvle-rc.Jdo""las· _ Salvador. '-.;'eiter.:t11ão : "'. ~l ~.. ,~(;t.l~"",~ ::,r: _~~_

o'; SanhoréS DeD_utados pUd~:;;"2;11 h r-. '. j\~a 'a de que pOI' -no I' lia" Ir! eglll'-'i 1[1 ... ,,1,;. no Irl" 'I I
E.O,'i' - GOLO ,'- I, o '., '" - pedtdo de ~i::lfD~ma;;Õ,es, E,E,no lltl'aV.é,' ","u~" 'hy',ml2r a votações secretas no p!,':ü- \1"0 de saude, se aus~ntfLm aa ~re.- de oríe!o. Q,dem do D'a: In'cl'iJ,:\ a tuto do A(:1lC'2J e do I-\l:::ool.

_Ti;} A}Jú'3 ES inqvü'l~:Ó':"f)~ \1 S,-~nllol' ld ti C 1 P t nta -
Pr23h,tcnte ugr,;;.,deCéll o ('ornp~l'cc1:~~" :~:).L.~a _~ ._ u o~ ~sS'a?l,.._ af" ru Isegun6n, r:='~Tte. d03 trabalhns o .&e- - l
lr~=".tlto e a cDlabcra";j:) do Senhor AI!- ~üJ.;" J:... ...c~ulr. st.gcr.Lu fOi.)~em convo- nhor Pr:;~: cl~ntí:! após f-::z;:r breve ~x- ATA DA 3:'1 R:r;üHI.ry O, TI~;-=-=l..D6.1
t(?:~::{) .lb'naldo 'Contes To."lelt'a e deu.. la~':-J_, deDd8 Jt1, p~.S:)QR3 :t6". g<1bJ.r:to~ DC,:~C30 .:êhl'e· (f-motivo da reu115ão, ELl1í' DE I,L.-~Eç.jO DE 1;·6:1. I

E~~ a p~üavl'a. ll!l:ra €nc.~i'rar o seu q:3. pUj~~;im Clr~~~t~.r n;~~or~l,~~~SI ücdiil ao D'=Doenfe p~:;.sE:!ltet Senbüt 1.\:3 dez .hm'as B C11UllC:!''LD, C CID:::O l:"li.. ~
d-:-;!Ounr.:nto. 11E'3t3 _O:}Ol\fUnidac~e. o E ..Cl3 ~" '~ ...--. .~ .i ~ -'=-1 VloJter ~t1"aU3 aue prestasse o CO:Il- ffill

J
03 do ma d2'Z~:::€Le (te rrC~.!.'CD de I

[Í ·:·~':J2ntc jf-z llm~t e;lp0i.ür:80 em túrno ~1l101' \tl2ltner btla:US, ·c~e. quem a CO-.l J1"Ü"'lllr<:'o- de tjo"c'â";o~e ápó::, prestá-lo q, ~!
(11, ln'wor t,zúucia díl.S CooD21'atlV8.3 e do 'lll1~;f;;~O pr~ii'), je~eb~d~ tarto :na~er~all O- tteTlh~Jr D2p(};nte 'fe~í t'r.l:rida e;~p]a~ mil novecentos e s:?éJ.~\..a e Cll1,;C 1 p:.;e
E d' , 1 1 ' pm[';, eSLudo• ..t"aLultaua a palaVla elo! :" .~ 'it d 't r....... d in.- sente.s os 56Il:.'101é5Alc,Il' FerT,:,~=-aJ Jusi3
. ~-:U.lCD ql~C lrv;:e, no [12:Jenyo Vlll1.':'Il- --::l~-or pa-'a are se estnbcl:':'lc"'s"c de n~c:ao a le---."})€ {) a SI ua"Eto Q ~-áoncl:t Elias Hacl.?, ElI9.s C~n':l1o. JCE'.o'
t.J et.O::lênlico ciO-Pf\í.s, O d~D{)ente eu- ~1~O~~ ~-''''·~~tl-~(/ o 1:r'oO'r~ma~ ~t'e~ traJ Q1Ú3~ri!J, fU:l1:1geira. À'S quin~..e ho:r-8.s, Fernandes] Clodom.il' L2ite e f!•.i:uniz'
L~~:=;ou à Conl13são.o3.. se';tünt('s do- b21il:J

l
d~;úiro~ o S3~hoor Gast~o Pe- I o senhor. Presidente C9~U~1~lCOU a?$ Falct.o, l'€uniu-::;e zob a. p:'c~aclcncla áo

('lU:~:Jni..Ü3: 1l c6~í1. d:) ori~ío níune- t· I t -' C Ir::::e-us PB1'e'1 que no PlcnBl'lD da OI]'" ·PI·~,_-.l~l'I'O, na f''''' 1-. d,;." OE1, da
l\J PFdL~OO~~m-fi5, de 29 de- marco de chel1,·~.. O-JB ~iamcnt.:tV8 111en e a Q-'- .~- t [.. '... 1· t. -' de -!' \00 _-Jl_,... .., - ....

m l-:;:' .o . n;.;o- rccpbcra nenhuma, 1'03-/mann,::l",es ,3.'iG-S,e l1~ClanLc! vo"açao o::. Câlnura dos De.Dut(':.clm:, ETIl E.l'~~':na,1;):5, ~rlo Pres~d6nta do B3.nco blact'J- --- ~ - - t·· . t tS' O o que :.: - --
n::.l lia CrBd1tQ Coouerativo atJ rvn~ piJ~:3 aus O.tlC_03 que rc.t:11eter..a a vã- ~u. t;..~ ~ ln;.?O~ ,2.11 ,-:~ ~"fI~ ~ . ~ . ~ esta COIDlSSctO P;}Ilamenrar de lnQ.ué...
ni~tro da A.gricultul~a, uprest:l1t:ludo das entld;lcies oflc;iais e- particulares. ---;ETIh?re,) Dwpu.tado'J fo.~...eL1 ~~~:U1 Le a rit-o l p:rra ouvir o .S€.nllor D.:::pu
o rsbtório d:t3 ativid::d83 do l'efendo SoEeltou Iussem reit-erad.os os pedidos, ü:.anüo~3e <la, ,~J.lla de pey' 82.] p3.r tado Afonso .r..'ln3chau e dellt16f2X ~.lJbre
E-.~nr-'). TIQ decorrer dD eJ'etcÍCJo ti- e pl'Od:1UnladJ1., a viagmTI _a.os Estac;los n.1~ Çj~n.t~Jl'?l?p.e.r a. 1~eu.:n1:o. (:>0. ~ue, o roteiro de saU:l ll'abB.ll1os... .ii11.J. - t

n~ncslro cncer~ado em 31 de elezcm:. ou conv::lcadas pessoas para. q.ue aqui l a;.0~"Ull,. fe;to" 9, s"n~o;. ,?_px;,bdO Lida e apl'ovael~ a da .1euniJo ante
=-c"'":) ele 19C4; 2) cópi'J, nürneo(\TafRda vles:sel~1 elepor, dentre as qUaIS o Se.. YYl}ój?n ~a1cao Sc:.Lc~tDU a =~,-,"sat ~azer nor e, em sezulda, e~sln:,.d,3, pBlo Sa-

e\::> b:lIanco do B9.PCO 1"acior121 de InhOl' íl\'all~r Stxaus, Após vários de- de llnc,Cllato as ElIas ne1g}IIl, as ao nlIor Premdente. E:::;:cdlcnte, - .Re
Cl"2W.tO Coonerativo e~11 31 de de- b9.t2S

1
rCiJolveu-se, inlClallnente, con- Dcpo~nte~ por ter de auseni,.{u-s~ _da 1netido; Or. ntm.lero 1 ele 19f.....-~le 11

z~nlbro de 1.964, JUl1tuu1ente COil1 o TOC4l' pn~a depor GID Bra.sílla úS Se· ~'êun:~o, pare. atendi' ti compro;nlsfo~Ide r.a.al'f;O de 196G à 1\!{'-S'.a da t '-ufu'a)
d5,;11onstrstivo da conta <ilUC10S e pér- :lhores Yfalte!' Straus (p.!a 31 do 90r- lnadl~velS, dentro d ..e[l.~gl~I1S mITIllLOS, comunica.ndo a inF.italar;ão dê;:;te-o;:gào,
d"13", na rlléS!na d,~tél, e cópia auten- rente, as 10 horas.! e Geraldo Suer- A~enmdo, passou á laz;,las _e, ':0 ter--leJ.eição ele ,seu Presldente e VlcB-P~e
L,lGgd~ eb parecer do Consêlho Fiscal dICk tdín. 1.9 d~ abril às 1;1:,30 horas). tt11nfl.T, agradeceu lt ~l-ençao ao Se ... sidellte E: designaç-ão do~~ relatare;;; OI.
q:'le "-provou os cE~dos dOCl101entos; Nado. mms havendo que trutar, o, Se- nho)' Del)oente e )'eilrou-ao, @ Se- nülLero 2 de 19G5, de n de março ele
31 quadTo diGcrirnillatlVD elos recur- nho!' PresIdente encerrou os u'aball1os1nIlOr Deputado Cíce,'o D(lntlls comu- j1965, - ao Sonhar Deputp.do Afonso
503 dD..;S agên~i~_ - posicôes el11 26 de_ às qUHlze tlOras e. vil1~e rníl1utos, con-j nlCOU à Mesa que o Senhgl', SuerdlCk, jAnSCnau,_ c?nvidando-.o a- COlnp:'..recer
fevereIro de 1900; 4J quadro demous- yocv.ndo nova reumão para o ma convocado pal"a depor peHmte esta perante a CPI; Ofs. nurr,ero 3 de 1965
t.r.~tivo da posição. dos limites de 1'0- Lri::lta e um do corrente, ;;,S dez hÓ.!1 CPI, não POdOl'is- vir faze-lo na data, e -1 de 1965 de 11 do março de 19!'!5,
descontos, 'em 23 de março de 1965 ra.,' des;;lnada a ouvir o depounento marcada, A seguir, o Senhor Depoen· 'jao" Sonbores :Ministro ela Inciustria e
o d,epü;niento do S~nhor AntôniQ Ar- cio sellho,r, \Vai,ter Straus, E, paxal te :f0l inquirido pelo~ '8enhores~ Depu- Comércio e presidente, do Insti
luluo Gomes T!).vcn'", 138m conw UE constar eu Voranela Mendes Cl'lefej tados Matlleus SChllllci:t a Oceano C:'\r- tuto do ,Acúcar e elo AlcDól comunl
inquiriç6es. e debates f?ran.l grnvp.- d.as

1

Co\njE~ões .de 'Dlqu~riro 2'GiT~ndDl leia!. As qnlnz8 hOTas e quarenta--e C9.11dQ a - instalação c!.0.st~ Ôl'gE:'lO.
d~,:; e~ taquI~tafados e, Q~POlS ~e Sle- de- S::;cretáría. lavrei a. presenle ata11.cinco Ininutos, o Sêr..hor Pr~l)itlente, JReCdbiàO: Df. númelo 4-:1: de 1965) de
'(·~.~:1QC~, ;.d..9.till~gra.fad3s. e :,~snuH:o~, que, depe1s da Edu , se apr{jvatL~, foc!a IDeputado Orl'al1do Be::ttolil1 passa a .9 de març.o. d~ 195,5 drv Litlere..n~a do
S~<3 ,Qn'??aq()~ aos ?Iese.nce;, aULo,:', asslnac1a pelo Senhor Presidente, IPresidência {lO Senhor .QeputaÇto Ci- ip, T, B., lndLC,anpo o Sznhor Depu-Nlt;_,: 'galo. ha~-endú .que tratar, ~ I?,- ,cera Dantas, a fim de votar no Ple- J,ado Cloclmr..ll' l.1eite para o lugar do
lJho. _resl,denLe encerrou os t,ab;l- T)1;R.\([O D8i ATA lmil'io da Ü"m,ara, O S1'S D~Dl1_lsenhor Deputado Al'lo Tl1eodm'o: ar.
L1:t()}, às vlUte horas, e marcou outra . • .. " ';,' ; ,,- ~ '~' o. ',,' ,s ~ ,_.' ç",,:,_ de 11 de arco de 1965 da Li-
ret:niüo para u pró"imo ,dia, sete de A;, dez h,o,a" do dIa vll11"B- e lml "ad<?s LiL810 DaLtas e Ga?tao Pedl~1 o' em. ,~, _
t , ,,' de' ' ~ d"O ~. d _ de mal'CO '0:0 ano de mIl nO,0cenws ITe, apresentam seus qucs,tos, ao Se-' doIRn~ do P. S. D., mdlcando o 82-

li, lL., qllan (} a o,mssao, eV~Ja ,e ,'~, d' - "h' D "Ã ~ 'h lnI10r Doput'do M~noel de t 1m"ldacidir sêibl'e -a convoc8.eão de novos de- ~ se.s.sel1ta e C1D;.CO .~n~t?u a.e se reUI\..lJ TI ffi" . CT-!oente, s l.LeZesse!s m"as, <: .1-:. c.' a. ';'lo r;;, ,-. ....l._, -.~.~
P{)GlltB.~. E, para cOl,ctar, eu, .1umra BStS ÓI'g.:'{) sindl{)~nte, em, virtude. de ,s~llhor Deputado. 01:iancfO Ber~oll pa,a SUiHenlo do Paltl~IO r;:, Co.n,:~
SU':;es[re de Faria servindo de B,s- e,s:m acnCe:> reallzada, no plenal'lo, rea.sSllme a p1esIdenma, O Sennor Isão." Dando ll1lC!O à, s_gmma pa,re
>:Jretiiria, lavrei a "presente ~tlt 'lUl', .sessão soleme do QongTessJ-. N<I-cio· D~poepte. rlepo'S; de ler tradução da ~05" ;;!'abalhos. ,0••Presldente cans,ul~u
ilCTúis de lida, se aprD7ada, s~rá as- nalo Foi transferlda a reurJ.ao para CJi!'ta' fI ele envIada pe~o 81', Georg o?b_~ <~ possl?illG~de ~e se lmc.~r ~
;:n~,da peja SSI4'lOr, Presidente, 38 quatorze horas de ho)o. E, para M, D. Kocq., Diretol" d.l Companl]ia. !LSCu~_ao do IoteiJ~, VWclO .em 'I'ISt~. -

consrar eu, Augusto Henrique Narrlel.- de CJ;.nI'UWS Dannemnl1n 8 ..1>" Bc- ausenCla do· pepuvaao Afonso Ans
li Pint~J Oflcial Legislativo. servludo si1~, Suiça. de 23-2-65. entregou có... C~gU~ que deve.rl~. ?res~ar ~s~}are['l
(jP ~ccretávio lovrei o presente têTma, plaE te1Jllo fax da carta e dl1 lradu- m"nto, como pnmdlO s!gn8tar'''~''o,_clo

Comissão Parlamentar de in- ;"';r.~ DA Ú REUNIAO REALIZADA ção, com S~à ]'ubl';;;a em r6c1a~ as :eq~ermle~to que deu ol'J§'em\ -;-.-'/e
qtlsríto destínadJ a investi- E])/I 31 DE MARCO DE 19ü5 fô1h~.s nue foram anexadas ao GU' orgao: _,seIta ~a sugestáo, o ~,)l1Dr
"ar a situação da indústria As qila/orzê hora.s é trinta minútos los, Entregou tamoém, e foram jun. De~UL~do ,Eli~~ _'!ac~e proC.";8~: a !;'!-
>J.. do dia trinta e um de março do ano tados aCoS aulos, eópi" fotostática c1<) tUIa , ~ ~~teno, l~o, a .sc'Tu., ? P~"lQ
do flano, de mil novecentos e sessenta e cinco, l'eCOl'te do "O FstarlD de 8::'0 Paulo", e!,n dls~u:oao. O ue~nOI kunL fal-

~ a' reuníu-~/) esta Comissão Parlamentar d8 2-2-65, com o artigo "Alega-se o cao ,~p;eo.e;to::r-lhe e:.l,enda, m:~Ul?,(Io
áLA~l~A!. ~E~N~lO: 5EALIZADA de Inau.~rito. na Sala de ReUi11Ões da p-el"2dQ de 'ldeSl1.01'destizaç.ão" da in· ~s .u1;,eS;IC'uçÚ~S o e~~~B do.:> a~.....u \~-

~j\;, 2<) D1!i I1.A.•ÇO D,E 1965 C 'o," d T" rtes Com'mica- dúsb:la do :N"E'" é memento contendo Ll.lillst.at.V05 co ln,tüuto do .\ÇUC'lr
• .?ffi.L .:.\O e l~LSPO_ J ", ~ - , •• ' ..,' - - '" ~. e do Alcool, eSDEcnuln12nte no aue ;.:e

As Clu:1torz€ horas ': qIlaren~a e CUl- ç~',es e ObTús Publ1cas, a nm o: ou- RelaTQllO ,:' ~mestr.al da Compann1a 18fe1'e a provilneuto, movuneri",,' 0.0,
f,O mmutüb do dIa vmte e omco dei {ll' o ee~lhor Waller str~,us Pl esen- Flllfdo ?l e..Cll1CO, de 23-2-65, onde venn!lIlBnto_ 0nlários _ enqnadw,mnI1tns
m.aJ.·~o de mil .l.novec'entos e. &eS3el1ta t€? o~. Senhore~ ~~sputados: <::.I!~.l:~O e~~ a;';l~alac1o. pelo Depo..~~t~: B.:;-< co... e_ r~ad;Pt~~õ~~. - Ô 'S3nhOl' T1Jl;lano
~ muco, presences os senhOIes Depu- E&l't()ll, VlGe-pre~ldente, no e.,elúlClo1t.,çao ao~ ,tituI,os d:a Sue.uw" "A, IRIbeito solleltou fô"sem in"''''' I!' -0"18

Lados Orlando Bertoli, G,1.\:Jtã:l Pedrei~ da Presidênúia, Gastão pedreir:t, R~Ia. Ch~~utos e C,golTllhas. O Senhar tambem os 'atos da ad;ntllj3t~3::l~
ta, Nor10tO Marques, Maleus Sclmnidt, ];01', Ari A,lcãnt91'a, Matheus S{'hmJdt,!Pr(,J1(lente c,om;lTIica aos E=l1" pa,.res anterio!', O Senhor Elias Car!'2" j, i
Dsca! Cal'doso, Ocerono Carleial. C~l'- Oc~ano (;,:,r1eia1,.. Carlos Wel'll~Ck, Que"~ AS50~IEÇ"o. C?fUel'CJlll de ~Ol't{) de oDlmão que não fc~:e fG:a'~o
los Wern~cl, e Crccro Dantas, reunm- WIl~on Fl1llcao e OICal'O Danbs, Atas IAle"le ,envlOu fL e"v'1 C!"I_ j;.'3,~aJho no roteiro periodo de ipt'e2t:"~'~dO
ne na. sala da Comissão de EeltlC::tçlJ.o D!sp8113e,da a, leit1.u'R, dada co~o, e~a~oraao por slns Cmmzsoes. E"P8- para apura;ão de Jrre"'Ula)'i(!c/'c~ . c

-li aú1tura da Câmara doa Deputados, aproyacÍJ, e u5sll",da a da l'eum~o C1p;1Jzil?RS, contendp "~p"formacoc, Ge- neSS8 sentido, aprG"cnt~u rC~122~I;n22J.~
em Brasília, esta, Corrlissão ParlalTICll- .anterior. EJ..."'P8ãiante: EnYl~f~S ofr ... ~lS sobre a,. Indl1:3trl3... do F.nulo ou to. ~ Justificando sua pl'opn:lo; 2o. d2-
tal' de inqUÉrito. Assumi]" a pl'ebidêll- oios n~, 1-65 e 2-55, de 25-3>-1oD, eon- ~Ulbaeo em folha", o qual fOI anex:J,- clarou que deverão ser a1)m~C,'ls i1'
lli2, dos trnbaJhos o Senhor Deputado veDando, l'e,pectlvamente, 0a ,'3enho~ do n0.3 ,~utm, OS.e!1.hor Pre,sldente regularidades flue ext;tam -ou tcnl'8m
Orlanelo Bé,'toU - Vice--):re,sidcnte, l'es Geraldo Suerdiek e Walter~tr{lus, paG~~" a, >fIzer suas perg1liltas :DO ~~- lekistido, pois o ~ que se elrc:;'-.1f1VI',
Ata -;- Lida e aprovada a ~lx ':8união :paTe: àéJ!orem perante csiu cp~, Ro- .Jl,r0r Dc?00?t~. E;.nC!lI~'ad~"a mqu'.n- era contribuir parj1 que o Jm:ituto
!lnte'~IOl' e, em segmda, assmaaa prlo. metIdos teleg'ramas para os benho- ç~o, a CornJasao aemdlll xevonvocal o do Açúcar e do f.lcool prec'nche8s~
~enhor Presiclente. em Herc:í?io, -: res: Presidente da Eôlsa d?, J~rl"l'i:n- [~nhor ':fG:mldo Suerd!ok para dep~r suas finalidades, para o pl'DgreióS}
IJxp~d!ente - OfiOlOS expedmos Qe IT:)rlas - Pôtto_Aleg~e; Pr[cSldenta·da, :w qtl~tou:e horas, do dl!l. OIto de atml da mdústl'ia nguCal'eiXD, O Senh",
ns. 2-6'1 a 15-5'3, datado; Ü. 26,11.64, Oi1me,ra do 1,'=0 - Salvado?, Ea1ílH; t1G.míl novecentos e sessenta e cinco, MunIz FaTci'io apresentou i), prolloz'
l!jr:gidos respectivamente aos i;jen.llo- iPr""ideut,e dB, BOlsa, de MercIldori11J Q1Hn[ll,-i'Bll'a, Todos o.s debates fcmm cão do 'Senhor E1ia~ Callno' nos ;;'_
tas: Presidente do Instituto Batl1i<'n9 _ ;M,?'t1e1ó, l'J:l/ll.qa?; Ii01.lt,or otll,'Iio W:wados ti tRquig,'fiados,'" de,,,?01~ de rguintes têrm,os:, "os atos' de aci~
\lo Fumo; Secretál'1os ele Agrlúultu~ GDi.1.í'ê~, de l'IulhQ~$ - ~lnLjtól'1j) 6,'" (.l~rifl';:;do~1 datrlo'JI'af,;H1OS e asSll1l1d03,lminiatraçóes passadas sil1l'len~e ser[,:)
:ta do~ E!staclos da Blüüa. l1<,l-P"iQ IF;:;'Z911da; ç:r~$ dó B-óx1')QO Q.~ 'Inf~r~ PÔ;;P ;(l11llXél.clo,s pos autos, O SenllOl' lobjeto d? iráestigaçâo gu&nClo tiv('
Oranae ,ao 8t11" dê Air<e:!YMl, de S(\nt~ W99[;:l .lI,iiP'i<ilpt~ ...,' 1:'JJ1~;JlLf~t" c:'d If'll,é"\.;~ê:~lt(l ar:l.tife-ce a Jilre~mli)a do se· 1rem ~'el\lçã[) CD.ln a ate',:;l pohtica
Ca~a.rInaJ de J'I,D..l'1aS Gera1.S;· Ú~ :rtlct de A1}ric11:a~~1'ã: i?1ire%~et«:rla dt= A~riüfhlr~{ 1'I~lé'? ü)tf,!1;tftdo Ot~i{) Am~:rr.ll cl1egl:i... lnçumiTet:rn do T. A. 11.. ll. Ei'rl \ otE.çáo

- - : o _. •
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Comissão Parlamentar de in
quérito 'para investigar as
compras do L10yd Brasileiro
e afretamento de navios·.

ATA DA 8t REUNIAO, REALIZADA
EM 23 DE MARÇO DE 1965.

:CoL aprovado o roteiro com ali emen- determinava e controlavaos pagamen- do Rio Doce e di CosJiua" (18 de de- ta uma exposição "inicJal, seguida' de.
(las - apresentadas pelos Senhores tos de extraordinários, na Ilha de Mo- zombro a. 186.l), "Infrações à. ética debates travados .com os Deputados
Muniz Falcão e Elias .Carmo, esta com • nguê em 19621' 4) Quando foi tomam dltvido.la. a pOSIÇao de mnus- Roberto Satfirnino, Arinos Filho, Ar
o' adendo do' Senhor .Munlz Fal- cnado~ Serviço de Assistência Social tros" (18-12-64); 5) MemOTa11àU111 n" gilano Dario, Waiter Batista, Geraldo
cão. Retomando a palavra, o Senhor e quem o dirigia? II) Oficio número 3, da Pr!!si~ência da Repúbllca, sobre de Pína e Djalma Marinho, Todos os
Elias Narle solicitou que o rotelro se GB-617 do Llovd Brasileiro, de 25 de "coucesslonarJOs de lavra, uuuares de debates havidos roram integralmente'
constltuísse em peça. reservada da feverei~o de 1965, dando as informa- pesquisa de minério de ferro no !!:sta- gravados e taquígrafados e serão,'de- c

Comissáo, evitando-se, dêsse modo, o ções pedidas em nosso, oficio número do' de Minas, Gerais e l!.'Xpol'tadores". pol!! de decifrados, datüogratados e
tumulto, com a. sua. publicaÇão. De- 9 de 1964, capeando relação nominal e :-espeCtlVO process,O de Mlnlstêrio das assinados, anexado~ aos jJtesent~s au
batida. longamente a. matéria, foi acet- sclícítada. oraen, do Dia: Iniciada M,i~U~ e EnergIa; 6) CUI·ta datada de tos, O Senador Joao, AgrIpino JCz en
ta 'a' tese apresentada pelo Se- a segunda parte dos trabalhos o Se- 19-~-62, do Dr. Lucas Lopes ao ::Mi- trega ela seguinte .documentaçao, que
n110r Deputado Muniz Falcão -' Já nhor Presidente comunicou a seus Pa- nístro Ga~ri!!l Passos, encammnanco foi mandada ser [untada aos autos:
com o assentimento do relator, res a aprovação, pelo Plenárío da Cá- upus~ulo ,llltItulado. "Estudo ~o.~re a 1) Me,.moralldum GP/MME-78, de 21
tendo em, vista a opinião da. maioria mara dos, Deputados, em 10 de no- exportação de ~l1nerlo d,;, f;rl ~ • da- de agosto ~e 1961" em q,ue, o presl
_ no sentido d~ campla. divulgação vembro de 1964, do Requerimento de ,duo.de. revereíro de 196~, IJ l'r~oa- d~nte Jâl~k (<,\h4l:lIVO apcova c~ncHl~
dos trabalhos, .mclusíve do roteiro. Por 5 de novembro de 1964, cm que esta lUO da~llogr~fado com o utulo .111- sgcs de .GI,OpO de Trnbalho que inspa
índicaeáo da Chefia das comissões de Comissão solicita prorrogação do 'pra- iormaçoes S?b:'c, os .grupos ae expor- cJOnou.Jazlda?' de m~e~io de ~erro ne
!nquerilo, o Senhor Pre!>idcnte de- zo por mais noventa dias. Posta, em caçao de mmerro de. .rerro consnun- Esta~o. de Mínas Gerais, e da outras
sígnou o Senhor Augusto Henrique pauta a' viagem da oomíssão-á Cua- áO,~ n~ conse:ho de ~cscnvolv1men~ provídêncías: 2}, ]"[,mnom~d1jm 1~6" de
Nardell1 'Pinto, Becretárlo da Co- nabara parà tomada' de depoimentos, Lo , ~m data, 8) Calta eto. Sell!\U1 17-?-61, do Min!stlo Joao. AgllVInO
míssâo, ficando aquela. Chefia. desde rícou deliberado que esta SPI se re- J~~ \~. F. DuUes, ao l:lCJ1uUl Jo~e. de (~mas e Energla) l!0 Presklente Jã
logo autorizada a substítuí-Io em unirá no dia cinco de abril de' mil "vlagalllaes Pmto, untada <te 11 CIo nu- mo Quadros,. eneamlnhando relatório

" . tos'" vemoro de 196(1, enviando -aocU!1leJlWb do OI'UPO de Trabalho constituído pa-
seus ímpedímen eventua~, por ou- novecentos e sessenta e .cinco, às quln. sobre projetos da era. ue lIimcrllçuu' ra ínspecícnas jazidas de minério de
tro runcíonáríc da. Seção, Com:ml- ze horas no Palácío Tiradentes, ~a Nóvlll,lllense, a saber: ài copIa de ee- ferro em Minas Gerais e oferecendo
co:!' ainda, Sua E:'eel~ncia., que de Guanabara, a fhr: de tomar o depoí- -,uuo elaborado pelo sígnacarto; UI sugestôes: 3J Relatório sôbre a tnspe
llc~rdo com a Lel numero 1.;;79 ele mento dos Se?hmes Moacyr Montel~o mapa Indicando o ramal Japerl-lta- cão às minas e jazidas' de minério de
l!';;f, pela, qual regem a;;" Com~- Netto e ESPyml!on 0: RcU~O-, No. día guaí; 'c) original de estudo elaborado ferro no E.,tado de M.inns Gerais; 4).

',0"5 ~arlamentares de InqUelltO, seria seguinte, seis qe,: abrIl,. serao OUVIdos pela CONSlJLTEC; dJ esquema pre- Página 5.766, do ", Diário ottota; 'da
constituido um processo g~ral, com os Se~lores Mano Tuho tneco ,e .AI- parado pela l,;ÓNSUL"t'EC, mostrando União, de 1.7.64, contendo a Exposi
tóda a documentaça~ recebida. e. eX-lvaro P11l~0. Outr~sslm, fjcol~ dehbe- a percentagem de faturammw n~ce.l.- ção de Motivos 391-64, do Ministro
pedida, o, qual ficarIa ~ob a ,guar- rado enviar o~lclos, TI A l1d~rança sânamente retlda,no pa..s para custOh Mauro Thibau sõbre politica de ml
da da Seçao competente, a Chefia das do PSD, pedll1QO a, substltuiçao do ae PI'OàUção e impostos; e) cópia, Clt: nério( 51 Minuta' de programa de
CPIs, e uma segunda Via. pata ":\onsuJ- Sen.hor Deputado Renato Archer:. fi) artIgo escl'lio pelo PreSidente rnten- atuação da Ola, Vale do Ptll'9.opeba:.
ta. do ,re!ator e demaIS, membros A I:d~rança da UDN, pedinClo a s.ubs- no do Sindicato Nacional' d.J' lndús- 6) l\1inuta de Estatutos da Cia.· Vale
d~ ComlSSao, Tendp em v!Sta o ro· ti~Ulçao do Senhor Deputado Edllson L1',a de Extl'ltçâo de Ferro e' Mwu. do Paraopeba: 7) Minuta de decreto
terro aprovado, fo~ consIderada ir- Tavora: ffil A I1deranÇll. do PSP, J:lliSicos; 9) Exposição de Motivos 11' presidencial, que "nomeia. eomissão
rlsoria a verba ctestmJ1da /w; despesllS, pedindo a substlt1!!Uü doou S~nhóres aíll-U4 que fIXa. as direttlzes geraiS nu para constituir e organizar sociedade

r nsult:ada a ComlSSao, :Coi aprovadq V.eputados Clod:mtlr Millet e ..Broca Setor Mineral- datada de 26-6-64, con- POl' ações sob.a denominação de Cla.
envlO ao plená1:1.o da., Câmara, FIlho, tõdas. po,r: falta de coml?arect- tendo a exposição do Sr. Mlnistr'~ Vale, do Paraopeba .. , ..~ 8) Minuta

ac Projeto de ~luçao,deter~ando mento às reunl<les. Nndn.mms M- Mauro ·Tllibau ao Senhor Presidentt: de "estudo do problema de exploração
uma. suplementaçao .de OIto milhoes de vendo a tratar, a l'eunÜÍO' [01 encer- da Republica e o Relatório a que, st: das jazidas de minério de ferro do
cruwil:os que, se nao tor usada, sera rada. /w; dezl!.'<Scte t:Drall.. E; para refere na Exposição de Motlvo~; lO, Vale do Paraopeba, para fins de supri
devolVIda à. Cãmara. OUVIC1!JSi os constar. eu Dl1m:, Feltx áo~ santos, Cal'.a datada de 4-2-60, dinglda pelO ment'o à sIderurgia naolonal e de ex.
memOiOS presente.s, foi convocada. uma servindo de SECret~io,'lav!'el a pre- Sentia!' Lucas Lopes' ao' General Nel- pprtação":" 91' Minuta de decreto sO
rcuniào para.. as . quatorze e trin- sente At~ qU2 depoIS de, 11da, se apro- son de Melo, versando, sQiJre a poslçãe. bre política do Govêrno Federal, no
ta. horas do dia trmta, e um do cor- vada sera assluada pelo senhor Pre- da Hanl1a em ,face ,da politica de lUI- setol: da mineração'. 10) Trabalho sem
rente, destinada. à tomada do de- sidente. nérios" acompanhada de um lIIemo- data. com o' tituló "Information re~
po!mento 'do Presidente do ~tituto ra~dum feito pela CONSULTEC para cei\(ed by telex september 29th, 1964";
r1tJ Açucar e do álcool e decidido que a M!neração 'Hannaco Limitada: 11) 11) Trabalho sem data, com o título
11 próxima testemunha a ser ouvida Comissão Parlamentar de In. ExposiçãO de Motivos do S:mnor Lu· "Informações recebidall pelo telex. a.29
seria o Senhor Superintendente da , . ca.s Lopes. Secretário-Geral' do Con- de setembro de 1964"; 12} ~arecer do
8UNAB. Determinou, também. o querlto para estudal' c pro· .se1l)o de DesenvolvimenLo. datada de ConselheIro Walter Vilela Guerra, re-
Senhar Presidente, fOssem expedidos blema do minério de ferre. na 17-7-5-7, em que dá ciêI:cU uo Senhor presentante do' Ministério da Mari-
oficios ao Instituto' do- Aç1'lcar e do Bras," I ~ t MilÚ8tro da Fazenda. (las ativclarle:; nha, no ])I'OCCSSO CNPVN 110-64, em
Alcool e à companhia. Usinall' Naclo- • sua exp oraçao, ranS" de Grupos de Trabalho formados P.1- que a Hlama solicita àprovação para.
nals, solicitando as informaçõC1l con- , porte e exportação,' bem co' ra exame da política de minério; 12) projeto de cons~rução de embarcadou-
ticms no roteiro-aprovado. Em vir- mo as atividades do Grupo Trabalho datilografado, sem data. com ro prlvado'na llha de Gualbinha; 13}
tude da ausência do Senhor Depu!ado .Hanna' fiO Bra.s·ll, "'trave's o titulo "Companhia Sorocabana de Trabalho datilografado sõbre "lnstru-
Afoll.SlJ Anschau e em face do mi- U Material .Ferroviário", tratando' do cõrs para execucão da politica de de-
Ducl050 roteiro· apresentado pelo re- suas subsidiárias. bist6rico daquela eia.. e seguido tle senvolvimento da exploração e ex:-
lator decidiu a Comissão dispensar O· - um contrato firmado entre a Rêüc portação do minério de ferro", data-
depoimento daquele parlÍllnentar, ATA DA 5~ REUNIãO. REALIZADA Ferroviária Federal S.A. e a 9!a. So- do de 6,11.64. Findo o depoimento do'
Nada mais, havendo a tratar' eu, Yo- A 12 DE FEVEREIRO DE 1965 rocabana .de Material FerroVl:lr,lo. - Senlldor João Ai:l"ipino, o Senhor ~re-
landa Mendes. Chefe das Comissões de As quinze horas dn dia doze de te- SOMA, para tra.w;p~!l:te de mmerlo ~dente comunica que fixou as datas
Inquérito,' servindo de Secretár;la, rereiro do ano de mil novecentos e de ferro: 13) ExposlÇll.O d~ MO!:v~S. de dezessele próximo, às q~inze h~
lavrei a presente ata que, depois de, sessenta e cinco, na sala de reuniões datada d!! fevereiro de !l?íi2, çIo MWIS- ras para ser ouvido o Dr. EIlI1~er ~a.

_ da se aprovàda, será assInada pelo i das CPIs, reuniu-se êste órgão s!ndl- tro GablClel .PassC!s sõbre II ~Ixaçã.o de tlsta e dezoito próximo, às qumze no
cnhor Presidente. cante para ouvir depoimenf9s. Pre- uma pollUca naClona) de Mmérios de ras, para. ~er ouvido o Deputado OU

sentes os S'enhores DepUtados último ferro, ~egulda de ~inuta de decreto veira Brito, Nada mais havendo a..
de Carvalho, Presidente, Djalma Ma- que "lJrma a política de mmerio de tratar. o Senhor Presidente eneerroa
rlnho, Roberto Saturnino, Geraldo de terro no Brasil": 14) ArtigO pub1ica- os trabalhos às dezoito horas. E, para.
Pina; Wa1ter Batista, Argilano DMio, do no "Jornal do Brasil" de 9 de fe- constar, eu, Augusto Henrique Nar
Muniz Falcão, Afonso Arinos Filho e verelro de 1962, Com o titulo "Hanna dellí Pinto, servindo de Secretário, la
M11ton Reis. ATA: Dada como lida·e terá

c
monopólio da Cen):-a! do Bra-~ vrel li presente ata, que depois de Ii

aprovada a da reunião anterior; ~- sll; novo contrato com mesmos fins; da, se aprovada, será assinada· pelo
ciada a sCJl:ltUda parte dos tL'abalhos 15) Carta datada de 11-11-61, dirigi- Senhor PresIdente.
{) Senhor' Deputado Celso' Passos Jaz da ao Senhor Prinleiro Ministro .Tan-
,entrega da seguJnte. documentacáo cvredo Neves pelo Senhor John W.
pnra ser juntada ao seu depoimento. Foster Dulles. a respeito' de projeto da A'TA DA 6' REUNIAO, REA[,IZ'AD~

.' conforme consta da ata da terceira Cia. de Mineração Novalimense para:':S dezesscIS horas do ·dia .vinte e reunião: 1) Separata de diseursos exportar minérios de ferI.); 16) Expoo A 17 DE FEVEREIRO DE, 1965
tles de março do anO de mil nove- pronunciados pelo Deputado . Celso sição de' Motivos dos Ministros Celso .
centos e sessenta e cinco, na sala de Passos com o titulo ~o quactrllátcro Furtado .Eliezer Batista ela Silva (MI- Âs quinze horas do dia dezessete de
reuniões d~ Comissão de Tr~nsportes, ferrífero de Minas Gerais e a "fumá" nas e. Énergia), Hélio de Almeida fevcrelro do ano de mil novecentos e'
Comunlcaçoes e ObrllS PÚblIcas, re!]' contendo dlscufsos pronunciados nos (Viação e Obras Públicas) e Otávio sessenta c cinco, na sala de reuniões das
nlu-se esta comissão Parlamentar de dias 9 e 14 de agOsto e 17 de setembro Dias' Carneiro' (Indústria e Comércio) CPIs. reuniu'se a Comissão Parlamen
Inquérito. Presentes _ os, Senhores de 1963: 2} Fólhas 7.816 a ''/.82... do ao Senhor Presidente do Conselho de tal' de Inquérito para estudar o proble
Deputados Waldir SIm,oes, Tourinho Diário Oficial da União, Seção I - Ministros, datada de )1-1-63, sôbre ma' do minério de ferro no Brasil su<\
Dantas, 'José Resegue. sob_a presidên- Parte 1, de 23-7-63, contendo a pu- dinamização da política de minérios: . 1 cá transporte e exportação,'
cia do Senhor Deputado AnisIO R'Ooha, blicacão do "Relatório' sôbre a lnspe- ,17) Exposição de Motlvos' dos Senha' cxp ora, o, ,
ATA, " DJspensada a. sua 'leitura, dada ção às mInas e, jazidas -de minério res 8ylvlo Fiorencio e Laerte Jo~é de bem cClm~ as atividades do grupo ~a:ma
como aprovada e assinada a .da' reu- de ferro no Estadó.de Minas Gel'l1.is": P.aiva, Procuradores da. Repúbllcl', no Brasl!, através suas subsldIarl.as.
hião anterior. Expediente: Lido o 3) Artigo publicado no "Jornal do datada' de 8-9-63, sôbre o Mandado Presentes os Senhores Deputados últlQl()
seguinte: I) Oficio nUmero 9 de 1964, Brasil" de 2-12-64, com o titulo de Segurança n9 29.881, em que (;re- de Carvalho, Presidente, Roberto Sa
desta Comlsslio, de ,12 de novembro de "CONSULTEC revela documentos pa- querente a Cia. de Mineração Nova.- tumino, Djalma Marinho, Waltcr Ba
,1~64, ao Se~hor'Dlretor do Lloyd ~l'a- ra se defender de ataques"; 4) Artl- llmense e outra e reqtier"..do o Mini.s- listá c Afonso ArInos' Filho. ATA,
sllelro, soliCitando as infonnações: 1) aos publicados na "Tribuna da Im- tro das .Minas e Energia (Dl'. Gabl'lel Dada como lida e aprovada a da reu
Quem era o Diretor do Pessoal em prensa", de autoria do Sr. Hedyl Ro- Passos1- O Senhor Preslde!?te comu' ra anterior. EXPEDIENTE: Envia-
1962 e 1963? 2) Quem era o enear- drigues Valle - "Roberto Campos (; roca que se encontra no recmlo fi Se- n o f' d d d 152 65 d n'
regado e responsável pela publicidade,Isócio de dirigentes da Ranna" <l9 d~ nador João Agrlpino, c,onvocado para dos o lcios, ata o~ ..e _.. c C U'
na administração do Senhor Moacyr .novembro de ',19,,41. ~pôrto para a nr!'~t'!r esclarecimentos, e convid,a "i' meros 1 e 2'?5.. ,dtl'l(Jl~JOS, aos S.l1hO::1
Monteiro Netto? 3) Quem autorlzaVll, Ranna é punhal nas costas da Vnle Ex' a Iniciar seu depoimento. FOI fel- Deputado Ohvclra Brito e Dl'. Eh~""r
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Comissão Parlamentar de In
Quérito destinada a apurar o
custo d,e fábricação do pa
pei naCIonal.

reuniu-se -esta ccnnsac de lnqUérltO,! 0, partlclpdr de uma visita coletiva à
a fOO de discutir e votar a realização firma Industl tas i<labln do PaIaná de
da pertcín na firma Indústrias Klabln Celulose 1:1, A. cu 11 outras índútrtas,
do Parana de Celulose S. A. Pl'esen-, peuíndo, v:ltrctúlllll, dJspcnsa da sub
tes os Senhores Deputados • Wilson -comíssáo que ira fazer a pesquisa na
Chcdld, Adolfo Onveíra, MauriCIOlquel:l lndústría , Encerrada a dís
Goulart, AlOysIo de Castro, Clóvis Pes- CUSSlW, o Senhor Presídente pós em
tana, Augusto de Greg9rlo, Zaire Nu- votaçno a realização da perícia nos li
nes, Ocíavlu cesürlo, Slélío Maroju, vros tla fIrma lndústllas Klabln do
'l'eolllo de Andrade, Lyrlo Bértoll, FIa-I Pmnna de CelUlose S, A" á qual tal
vlano RJbeiro, sob a Presídencía dOjaprovada por todos os Deputados pre
l:;enhor Deputado Mendes de Moraes. sentes, contra o voto do Senhor Depu
ATA: DIspensada a sua leitura, dada] tauo 11.1o:;'s10 de Castro, que pediu a
como aprovada e assmada a' da re- palavra solicitando, então, que cons
união anterior. Expediente: Enviado tasse em Ata o seu valo contrurío e o
Oficio ao senhor Pl'lmeiro Secretario seu protesto. para resguardo dos pró
da Câmara dos Deputados, reIterando pnos utulos desta Comissão de Inqué
solicitação reíta no sentido de que se- rito, Reafírmçu que não é contra
ja cneammhndo oficio ao Excelentís- a pesquisa para encontrar o custo, mas
símo Senhor Ministro Roberto de ou- sim contra a perícía, nos livros da flr
vcíra Campos. consuttando-o sobre dia ma rndustrtas Klabtn do Paraná de
e hora em que poderá comparecer pe- Celulose 8. A" que contrana dispo
rante esta CPl, Oráent do Dia: Ini- sítívos dc lei e príncipíos constítucío
cíada a segunda parte' dos trabalhos naís, O Senhor Deputado Lyrio Ber
o Senhor Presidente concede a palavra 1011 propõe, 11 Mesa que se encaminhe
ao Senh01 RelatOl', Deputado Adolfo o problema, da competêncIa pal'a a
C'llveira. que pede seja a reunião tor- perlcJa, á Comlss1l.o de Constltutçáo e
nada se~reta pejo prllzo d equlllze ml_ Justiça da Casa. O Senhor RelatoI'
uutos.. Apl'ovada pelo Plcnilrlo a so- considerou a sugestão Inoportuna vIsto
licltaçáo, o Senhor Presidente convoca a Comissão já haver deliberado sôbre
o Senhor Deputado Lyrlo BértoU, para o assunto. As dezesseis horas c cln
SecretárIo, e pede qUe todos os pre- quent-· minutos o Senhor Deputado
sentes nno-Deput.ados se retirem, Mende.s de Moraes passou a Presidên
Conelulda a reuniáo-secreta. seus do- cia ao Senhor Deputado Wilson Che
cumentos e fita gravada foram coloca- did e retirou-se a fim de atender a
dos em um envelope ncrado e guar' compromissos lnadJavcls. O Senhor
dado no cofre-forte da Seção de Co- Deputado Teófl10 de Andrade pediu a
missões de Inquel'ito. ProsseguIndo o palavra li fim de defender a com.
Senhor PresIdente deu a palaVl'a ao tência da Coml$São Parlamentar
Senhor Deput;ldo Aloysio de Castro Inquerlto plll'll fazer perlcta em JI
que sustentou seu parecer ~ontrárlo à vros de cmpresas privadas. basendo
pericla na firma Indústrias KJabln do ~e J'A dL,pOllto na Lei número 1.579.
Paraná de Celulose S. A., opinando de 1952. O Senhor Deputado Mauricio
que a Jel 'veda á CPl fazê-Ia. Foi Goulart pergunta se ja está determl
aparteado pelo Senhor Presidente e nado quando o perito Iniciará a perl
pelo Senhor Deputado Mauricio Gou- Lagem. Fiea deliberado que será
lart que defendIam ponto-de-vista aceita a relação de quesitos apresen
contrárIo, Dada a palavra ao Senhor tada pelo Senl10r Relator que aprcsen
Dcputado Wilson Chedid que deu seu tará também o seu rotélro rle trabalho
voto favorável á perlcla" entendcndo para o perito. O Senhor Dcputado
que esta Comissão traçará aos seus pe- Stélio Maroja soticitou il. Comlssào In
1'!tOS uma linha de .equilíbrio. e estu- dagar do perito a respeito da posslbi
dará os resultndos com tõda cautela. lIdade de dar respostas a alguns que
O Senhor Presidente opina pela cri- sitos dos formUlados, Independente
açao de sub-comlsão que Irá li perl- meute de perícia, nos livros da firma
cla na Klabln, Com a palavra o Se- Indústrtai Klabln do Param\ de Ce
nhor Deputado Mauricio Goulart. que lulose S. 1l., O Senhor Deputado Zalre
declarou não aceitar as conclusões a Nunes dls~ haver uma Intenção
que chegou o Grupo de Trabalho da de verificar"o quanto eusta para o.
Sunab no documcnto do qual a Co- !Irma IndíIstrlas Klabln do Paranll de
m &0 tomou ciência nesta re- Celulose S. A.• acreditando 1ue não
unIão. em caráter secreto. MIl.!'!.l- hiI neeesldade de perlcla para eOllhe-
testou-se a. favor da Investlgaçao to r
nos livros da firma Indústrias KIa. ccr-se.o quan custa o qtU lo de papel
bln do Paranll de Celulose 8, A. e de Imprensa. O Senhor Deputado·
pretende acompanhar, pessoalmente. Octávio .Cesarlo pede· a palavra e rá..
a pericla. Da~a a palavra ao Senhor tltiea o seu ponto-de-vista oontr_
Deputado CIÓv1S Pt'stl1ua que se ma-
nifcstrru a favor da "esqulsa, acredi- a pertcla. lamentando, outrossim. nft
Iande. que o l!:&lad:J tem o dever e o se encontrar presente quando da vo

dlrelttl de fiscalizar, orient.ar e poli- t!l~âo, por motivos de tõrça maior. O
e1ar a proprIedacle privada. Lembrou Senhor Relator ""de 1
a seus Pares que 11 atividade da ta- . ..- a. pa avra
brleação -do papel tem enorme res· pai a lembrar que, 1\ exceçan cio Sc
ponsabilldade perante a.. sociedade, nhor ,Deputado Augusto de Gregório,
pOsto 9uc. do seu custo depende a dl- todos os outros Deputados que vota
vulgaeao de pensamentos, Foi apola- ram á favor da l' llz li d
do, em parte. pelo Senhor Deputado ea aç o e pericll\
Teófl10 de Andrade. O Senhor Depu- na firma Indústrias Klabin do Para
ta do Augusto de GregórIo, declarou ná de Celulose S. A., 'à haviam se
aeompanhar as declaracõts e o voto do retirado do Plenl\rlo da Comlsslio. Rtl
companheiro Deputael" Wílson Chedld. terou seu parecer contrário li desig
votando. portanto, tavQràvelmente a nação de uma sub-comlsão de Depu
reallznçã!J da perícIa, Foi, dada a pa- tados para realizar a pericla cm
lavra ao Senhor Depulado Adolfo 011- Indústrias KJabln do Paraná de Ce
velra que fêz. prlmelramente, uma dl- lulose S. A.• nó que foi apoiado. em
tel'enclaçli.o entre perícia e devassa, aparte. pejo .Senhor Deputado Zalrc
conferindo Aquela a ob~erv4nela de Nunes. Nadà mais havendo a tratar,
dispositivos legais. Apresentou, por o Senhor Deputado Wilson Chedid. na
escrito, quesito fil:plementar, - que PresIdência, encerrou os trabalhos ás
foi anexado IlOS autos - substitutivo dezessete horas e clnauenta minutos,

ATA 1;IA lB" REUNIAO REALIZADA aos de numeros 3 e 4 da sua relaçlio E. para constar, eu Dfn!~ Felix '"
EM 25 DE MARÇO DE 1965. - li

Ilpresentada na reunião próxima pas- Santos, servindo de SecretárIo. laV1'el
As quinze horas do vinte e cinco de sada. Manifestando-se favorAvel à a presente Ata. que depois de lida, se

março .lle mll • novecentos li sesenta J)".rlcta, dIBJ1l estar disposto a fazer " aprovada, será &slIlnada peJo Senho\'
e clnpo. na sala de re'l1llles dllll CPIs, '1'11: 'llOnstl atl rotel, 0, liA Comissão, Isto Presidente

}v; quim:C' Lorns UQ d.!a vinte c seis
,]c llJo.Jrço do allo flc md no\'Cccn!>s c
5cJ:-=-rnlFl e .cinco, nil sala ue feumõcs
Lhv. CPIs, rcuniu·,Sc é51(; órono siulll ..
",,,te, estando prescntas os Senhores
DCi'utncloJ último de Carvalho, Presi
dénir,' Roberto Saturnino. GeraJuo de
FJ"a, \VaJter Batista e Ale)JJ<o Arinos
FJ!lJU, ATA: Lida, aprovada c assInada
a U.i, lCllni!io an,lerlor, EXPEDIENTE:
E,mado o/ido o 17·)\·65. de 18-3-65,
~D Presl<!"nte da C"tlmil"), ~ohcitaJldo
iJUlLt~l1cja da Comj~t~~;Jo ue Com.lJtuiçüo
• Justiça a respeito de competência le.
(J~J ;Ias CPIs parI' -·alízalem perícias
{·~i1tabels. Recebido oliclo n9 3,596. de
J, ·3-65, da Associaç1io Brasileira de
Metain. e,,' rr~postil ao n0550 ofício nú
mero 10-65. Igualmcnle recebido alra
vés da Mesa da Câmara, expediente da_
I""" de 8·3-65 em que a llderança d
1'50 ladi<a o D<,plllndo Hermógene~
Príncipe para suplente da Comissllo em
wb,tilulçllo ao Deputado Mário Tam.
f,orilllleguy. Iniclaúa a .egunda parte
dos trabalhos, o Seri~ol' PreSidente co"
n:uI1lca ao plen:\rio que 1I1nndou ser aoe-

As quinze htJr..is do dín oito (]e março
ô{) lIDO de mil .novecentos e stsstmtu c
dnce, no terceiro and"r do P,lJácio 'fi
·r~làcuh·3f no Estado di! Gm.mnb;trn, reu...
nJ:'~HU~Sr: os Srnhorc$ Deputados Ultimo
d? CnrvaJho, Pn'sldrntr. Robertu Salur
n.nó, Djalnm Marinho, Walter Bdtist...
Muniz Falc-~o e Alonso Ariuos Filho
pa-" uma reunião dêste óroüo slndicnatc,
~ll: c'Jltretallto n~o Im reolh::ltJn deVido
ã ~u~éncji1 ao d(,'po~ntC'j Dr. EJíC'str Bn~
lista da Silva, cx-Mmistro d", Minns
c ,Ener()ln, O Senhor Presidente deter
minOU u Sccrctilrj;'] que <J.nc),:lJSS~ .H)
prrst'ntc ténl10 o oikJo em qUl' o clc~

poente solicita adiamento d? Sua eon
\lo"-~J~nO' E. para const.u. tU, Augus.to
I-1rnrullle Nnrdclli Pmto. Olici,,1 Lellis.
1;111\'0, !;rrvjndo Je S~.'crf'tÚrln. )lJvrci o
pu 'sf'jJ[c lêrmo.

BaU"t,\ <Ia SIlva .convocaudo,os para de- xudo nos autos o acórdão C as notas ta
purcu: nos proxímos dias 17 c 11>. Ini- qUigr.iJicds do julgamento pelo Supremo
(iJd... " scqunda parte dos trabalhos, ,o J'rll'uJ1~l de !v!"nuduo de SCíjUf,,?Çll nu
SCrJ1Jer Prcsrdemc comunica ao plena- pctrado por <.JraoJlnar S ,A, Marmores
r.o qlJ~ recebeu comunicação dos Senho- 'e Gran.ros contra ato do MInistro das
Te'; Deputndo Üllvc rrn Hrfto c Doutor 'Min ns l' Enerjj.a, conforme deliberado
El.cscr Batl,l" da S.,lvr. dizendo da ill1'l na ",1" 1"iJ ,cun,,;u, Exphcando que a
j1l'_"':ih']~d"de de colJJpare(cr~m percutc. a fJre~C1~te rcunlão se destina ti marcaç.50
CP... l~"t:'l é!.1dl11dcCH..IO. cntàc, que scrao Ide d..IÚIS para nUVO$ dcpouncntos, o Se
I):.~~.l" nOV~5 datas" l'",a 0" seus depor- nhor Prc~,Jentc sohcrta ao Relator fJUC

nrcntos. A 5cgwr. u Sruhor Prcshlcute la~a as indlca<;ó~s, Foi sugerido o nome
comunka que a Comissao deverá se des- do Deputado Ohveml Brito para o pro
loi ar, durante o me. de niarço, par" ~. ,,]mó u.n pr.mciro de abril. em vista da
Gnannbur», ~ Irm de S~IeOJ tomados de- mlpus~,bjJJdadc de virem a Brasília ou
paillJcllln,. e ,.01'c",1 que os senhores tros depoentes, conforme contatos tele
Ilk"rhrolo ,',\!l'rm'/lI suas oplniôcs a res- I' 'ÕJlJWS maul,düs pelo I{e!~tor. Nau"
pcno das dala5 f' UO& depoentes que de- mais havcudo a tratar, o Senhor Presí
v",,-t'm ser OUVHlos. FJCOU traçado o BC~ dente, ':Iros m.lf<.-dr nova rcun.ão para o
gl1mlc roteiro: UJa oito fIe m.rrço ~ pruxru o Ulll prrmciro de ahril, encerrou
D,. Ehcser Bntlsia da Silva: di;, nove los trabalhos ás dezesseis horas, E. para
de m'JTl;O - Dr , Irnack do Amaral e Iconstar: eu Augusto Henrique Nardclh
jurnalist~ Hodyl nod"ours Valle; d.n Pmto, Ol.clal Leglsl~tivo, servindo de
de:'dc In~n;o - Governa<lor Carlos La· ,~"ctCtúrJo. lavre. a presente a[~ que de
CI~~l];J: t~j;, onze' de ili~Ut...U ~, jOJn4-d ;,lil 1pOIS de llda l se aprovada, !:ler.,) ass:mula
l-!r-iJo l'cnwnd,'s r DL Jose LUIS Bu-! pelo S"lIh"r Presidente,
Ih:;e< de l'cdr,lra; ,dia do:e de março I
- Df. L"e~s Lopes. Nau" mais ha.[
vC:ldo a [ralar o Senhor PreSIdente, após .
nJ;'rcilr nova n'uflJiJo para O úw oito J~ lATA DA 15' REUN.AO, REALIZA.

, ':I~n.o. no P"ldcio Tirade'ntes. no Rio I J)j~ j\ I" D~ ABRIL Dl:. I'lu:>
ar janeiro, cncerrou 0< trahalhos às de. . . _ '.
:e,,,,'b hor~s e dez Ill!flulos, E par~ I As qUIl,,_e Imr..s, e trmta m,nutos do
('o.l"l~Jr, ('I.l AU!1u~to HcnrJquC' NnrdrJJJ UJiJ P"Ul1l'H"U de abril ú~ ano de md nu
Pmto. Olleial LegisJilt,vo. serVindo de vece~~to;, e sc<~cnt~ c C'?CO, ~a sa!a ~e
~("crct.iriOI lavrd n presente ata, que dC'~ r~u~.ocs uns CPIs. rcunm~~e este or~a\l
po < de lida, <e ,aprovada, Sera a.slnada sUldJcante púra ouv,r depoJJlIento. I rc-
pc-lo Senhor Prc,idente ncnte. 0' ~eJ1horcs Deputados Ultimo de

, Carvalho, Presidente, Guilherme Ma·
TERMO DE ATA comlo. l<oberto So.Jturnino, Djalma Ma

rinho, G"r<lldo de PÜla. Walter Batista.
Ar(),j"lJo Dario. Muniz Fnlcão e AlollSO
Armo, Filho, ATA: Dada como /id,l
e aprovada a da reunião anterior. EX
PEtJlJ;:N'LE: Envio.Juo oheio nQ 18-65.
de 2Y-j.65, <jirigíúo ao Senhor Deputado
OJiveir~ Brito. convidando-o a prcstar
csdarecímentos pernIlt. a CPI 110 pró
ximo di" pfJme,ro de abril. lrticiada a
scgu~da parte dos trabalhos, o Senll"r
P,esldcntc comunica no pknário que se
encontra prl!sc,de o Deputado O/ivcJra
Brilo, e:.Milllstro das Minns e Energia,
lJue IKCJtou o convite que lhe Iõra for
mulodo. a la" de prestar esdareclmen_
to., Tendo Sua Excelência prclerido
responder, de imediato às perguntas que
Ih. Iôsscm lormuladas, o Senhor Presi
dente conccdeu a palavra ao Relafor
que interrogou o depoentc. A seguir, fi:
zcrallJ mdaga<;ões os Senhorcs Depu
tmlos ArgJlano Dario, Guilherme Ma,
.hmlo e Alollso Arinus Filho, Finúo os

ATA nA 1_:.1 REUNIÃO, REALIZA. esclan'rÍlnentos, o Senhor Presidente.
lJA A 26 DE MARÇO DE 1965 após agradecer a atenção do Deputado

~Iiveira Brito, comunica que os prÓ
"Imos depoentes 'Serão, os seguintes: dia
7 ~e ahril, .fls 15.00 horas, Dr. João
N.,v~ de F,gueiredo c dia 8 de abril.
ás 1:>,00 horas Brigadeiro Guedes Mu
niz. Nada mais havendo a tratar, o Se.
nhor Presidcnte encerra os trabalhos às
dezess,"~ N;>rn~ e' "luareota e cinco mio
nutos: E, para cOlIstar, eu, Augusto
H~nfJqlle 1'!aruelli Pinto, Oficial Lcgis.
!,Jt,"o. servmdo de Secretário 'lavreI a
prcsente ata, que depois de lida. se apro.
~ada. será assinada pelo Senhor' Pre
sldent~ .
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tímo parágrafo do parecer do Sr.
19 SeCl'etárlCl, exarado no pl'ocesso de
ínterêsse de Waltêx Peres lDCN de
13,11.903). Em 15.2.65. - Luciano
Brandão Alves ae Souza.

1.184 - Maria Mmgf\riQa !'J:e Al
cántara Pellizzaro , 'Licença para tra
tamento de saúde .. A,D, P. Indeferi
do por falta de amparo legal. Em
16.3.65. 7- Luciano Bra'l/.{láo Alt>eB
de Souza.

.0 Senhor Díretor-Geral deI2tiu
seguintes pedidos de afastamento
serviço:

PONTO

de Oadclsü·o. em 31 d.e

Ell1 2 de fevereiro de 1965

I

SECRETARIA DA CAEl1"ARA DOS DEPUrADOS
Diretoria do Pessoal

Diretoria de Comunicações
SEÇi!-O DE PROTOCOLO

FUNClONAflIO E j':;V:\lERO DO

Quinta-feira a
-=-=

PROTOOOLO ~ RESUMO

r'-\3-65 - 10:1u'ia Laur~ ela Cunha
~, I Req. de 1 ele 1eve1'eiro fle 1965
- .1te-cllperação de apart-amcnio. -
À Da.. . .

N~ 291-m,; - Antônio Clt/f. Vie1ra N9 317-65 - M. da F\ue.nda - Pro~
~ Req. de :< de fevereiro de 1965 -. cesso n9 86.571-6ll - Aposentadorra
G·ratificaçáo adicional, - A 'DI'. Francisco' 1"e1'11&nd8'& Braga. - A DG.

N° 292-fi5 - 'Ivo de A1meida rtÓ - N9 31il-65 _ Roberto dos Sunto.~
Req. de 2 de fevereiro de 1965 :.... Li- Duarte - Req , de 4 de fey&relro- de
cença para tratamento de saúde'. =- 1965 - S",i';'rio-fmnilla. - A DF.
A DllM - DG - Mesa. N' 319-65 - AbrIgo de Almeida 
. N' 293-65- -:. José da Cê"ta Finto Reg. de 4 de Jeverclro .de 19G5 - :ré
- RE'Ç{. se z de fevereiro .de 1ge5 - rins. - A DP - DG - DP.
Averbação de tempo e grat fícacão No 320-55 - Albino Ferre.I....a - Re'"
adicional. - A DP. . querímento de 4 ete fevereiro de 1965'

d d - Fél'í:ls. - À DF - DG - D:?
Em 3 e ravereíro e 186b N0 321-65 _ Eloá Moreira do, Sl1va.

N9 294-65 - WIlson d03 santos da Martins Pereira - Reg. de 2;) dê iH,
os Eoa M(}r.te - Reg. de 3 de fevereiro neíro de 1905 _ r;cença-especial. -'
do de 1965 - Slilárlo-familia. - A DP A DP. j

- COnto N'í 322-{)5 _. .roseüto Eduurdo SO.m-
~;o 295-65 - &vlvio de L"-'110S Eia- paro - Reg. de 4 de Ievereíro de 1865

margo - Req. ele 25 de janeiro de - Salário-Jamil a. - A DI'.
1935 - Cr.noelamento de salário-fa_ N9 323-65 - Mm. Extr. p. CGol'de~
rnílía, --;' A DP. _ ne ção -dos OrganIsmos R2g10n-9.i5 --::

N° 298-65 - Raphc.el da 611Fl Pe- AV. n- 15, de H de janeiro de 1965
JáglO - Reg, de 3 de feve.l'elrQ fle Rc,spos,tn <:\0 RI no. 2.589-64, do
1965 - Licenca-prêm o e gr-a.tiflC~Ç5.0 DEputado ]'ranco f.!.l:ontol'o. _ A 19 ~

Iadicional. - A DF. Seco - S. Exp. - Ao 'SI'. Depukidll -;

I N' 291-65 - Lêd.a Fontm21Ie Síiva .N9 324.-65 - xnn, Ext!·. p, coos-
- Req\ de 2 de fevereiro ,de 1::65 - deriaçâo dDS OrganÍslll{}S Regionais 
Uratiflcaçã() adicional. -'- A DF - AV., nv 11, de 12 de ja.nelW de 19l15-_
DG. . Resposta ao RI nO 2.701-64. do Depu-

29. 3.€5 1'1' 2S3-65 - Ro:::m1ton dJ, Cruz tado 1\&3.D.sO oabral. - A 10 Seco -
L 3.65 Pessanhs C-.-omes _. Req. de:! de fe- S. Exp. - Ao sr. Deputado.

vereíro de 1965 -, G1\~tiilc"cl0 adí- N' 325-65 ,_ 11'1111, Extr. p, Coo:::-.
15. 3.65 . cíonal. - A DP. ~ -. u denaçâo dos Ol.'ea.tlÜ5m-Qs_R~·gio~3,is ~

5 4 65 I . No 299-65 - De{Jc"~ !i.e Lucas Ro- Av. m' 231. de 22 de dezembro de 196{
. . i drígues - .Req. de 2 de feV31'elTo de - Re.'?po:sta·, ao RI na 2.269-65. do

5. 4.6511V~5 - Licenç.a -pal'~ ~Taj::lmcnto de 'DeiJutad·Q Aur eo :ll18Ilú. -r-«, Da 11 SE:--
5. 4,65 saúde. - A 1" SecrecanJ - DG.. eretar a à S. Exp. .

18. 3,65 Em 3 de fevereiro de 19G5 N9 3Z6-65 Armando ll:Iir.ar.d3.
Dowsley - Req. de 4 de fevereiro, de

15. 3.65 N' 300-65 - Rádio Nacional - ot,· lV65 - GratífJcação ndíeionat. -'- À
cio n Q RND-3-65, de 6 àe janeiro de DP - DG.
1965 - Ma]or·:.ção ele 'preço (Lrarrs- N0 327-('5 - R(}rniltDTI da Cruz Pes;
missão do ~rogl'alna (IJ:.~otlelfi.ric do sanha 'Gmnc.s '--Req. de 3 de reverei
Congresso"). - A 1~ SE'Cfet.t'lria" TO' de 1985 - S~l;1rio-f'amilia. _ A

N0 3ÜHJ5 ~- G.T.B. Oficie> Dl' - cánt. - DP.
30. 1.65 C Tcnlar n" GTB-16S-55, de 14 de ja- - N' 328-65 - wilson Carlos C"putG

neilo de 1965 - EXIgênCIas pUra d13- - Req, ele 4 de fevereiro de 1965 
7. !.65 tribuição 'Ou redistn.buiç·ãD de lESi- Sa.láTio-fmníli.a. - À- DF.

23.11 ~iP dêncl:J.s . .l- A 4n Secretal'lfl. Nf' 329-65 -- lIIJ:aria Carmen de S;}u
19. 4.61; N~ 302-65 - G. T.E. - OfICio Z.l Basi] o - Rec;. de 31 de janeiro
1,. 2.6li Circular n Q GTB-1gB-65, de 14 de Ja- de 1965 - 'Férias. - A DP - DG.
4:. 1,65 neiro qe 1935 - ~{gênClus par,l re.... N9 330-65 - Victor Barbo3a Fer

16. ~,e5 I disüibul~ão de reEid~ncJas. - À 41 nandes:- Req. de 4 de feverelio de
17~. 3~&) (,v:..-;:-,cretal'lG.. . 1965 - Gra.trficGcão adicional. - ~\

'!i~{. 3{)3-65 -- Osmar ROejrlgue~ ele DP - DG. " _
carvalho - R~q. de 3 de ievereíro N° 331-65 - 1vIal'io lVIsgaL1l.Ues 
de 1965 - Saláno-famílJa. - A DP. Req. ele 4 de fevcrelro de 1965 - Fe

N0 3G4-6~ -.Haroido Pereira de Al- nas. - À DP - DG - DF..
c:i.c"ltara COsta .- Reg., de 3 l''Ie fI;)- NU 332-65 - lIfEO - Av. no 156. àe

---- \veren'o Ce 1965 - S::tlátio.I·:milia. - 2 dej'€yel',elro'de-19S5 -.1nfo1'1= fô-
~ f'" À DP - Cont. - DP. . bre o Projeto nu 1.'i67-.6 L!-CD. ~ A"l~

\ NU 232-65 - .h·y FOI·,u ..",unes - N' 305-65 _ Celso Ic beiro B:l.i;tOb Seçretarm.-
\Rec;. de 10 de feverClTo úe UK;5 - \_ .Keq. de 3 de fevereiro de 19G5 - 1'19333-65 - M, da Fetzenda _ Ofí-
Ponto, - A Dl'. ,&1lárlO-fillllílla. - A DP. elo 119 233, de 26 de janeiro de 1955

NI? 283-65 -"Pedro l~eto ROdr!~UêS NI? 306-85 _ Ve.ra Lucia Ba.rreto 1- .Sol cita infonnaQâo sõbre 0-8 Ten~
Req. de 2 üe fevereml de ~~Qn - Bapti.st::l-- Pll'es - Req. de 29 de. ja- ·dumnlo3.pag-os ao 'Dep ..Ce.~"r Fneto.

L Dança para ü·atan1€.ll.to de sau",e. - 'nmro dc 19G5 _ Salárlo-familla. - - A. DG. . .
2'>. D&"l - DG - ,Mes;". . . IA DF. . , , . N'334-G5 - NL e'ü Fazsnda - Ofi
._N' 2M-fi5 oi -:-SylV1o ~omtllo O~~~ I N9 307-oó :- MarIo. ValdJr,~ B2zél'- da n~. 2,3~. de 20 de. janeirD de 1965
laes de An"lade - Ikg .. <:te 2_oe"e r.a _ Reg. ae 31 de Ja.nelro dc-H)65 - SOll<:lta mfonnaçao .sObre Os r8n-
veréu'o de 1E65 -._Gl'atIÍlcaçao 1l-C1l- Ansência do hus. - A DF. díJ]wntos pagos' aD Dep. Leülldo
non!)!. - A DP. ... . • 1'19 30B-55 - Alice Maria Cunha ~ Q'zan".m Coell1o.. ~ À Da.

N? 274-G5 - Iz!\u:ra Teixeira -'- Re- No 285-65 - 'MTPS - Orlc~o nu- Req. de 31 de jane'l'O ele 1965 - AU- c c . •••
que~l.inentü de l0 de fevel'eirode 1965 mero GM-BR.-196. Q,e 19 de Janeiro SêllCip. do Pais. _ A DP. .N'! 330-66 - "M. d8, Faz8;:,da ~ Ou-=-- NojO. _ A DF _ DÇl _ N See. 'de 1865 -; I11fot1Ua sôbl'e o Pl'ojetO N? 309-65 _ .olivio C2.l'lUode i~sis cIO n~. 2,44, .de. 27 de. ,la;l.ell:o d~ I~G5

N' 275-65 _ João -carlos lL1'Jdr'.lde nO 2.211-64. - A 1~ 8ec. .. .. Bulhões - Reg. de 18 :te. janeiro de - ,t:;o~!c~ta .;~formaoa~ .ob~~ .?' rs,n~
dos Santos _ Reg. de 2 de jeV'el'e l"D N° 2B~-B5 ~ MTPI? ;- OflC;o r~~- 1~65 - Gratiflcação adICIonaL - A ~ ~••"n:;Od P~itOS ~o .Dep. ",~,Yh'o Leo-
ele 1985 _ Gl'lliifJcação uàlc!on'aL _. me1'Q GJ\í-Bn.-210, d". 21 de Jane~o DP _ DG' _ Mesa..: l>o.QO e l\1ar.ambu-a K_gD. - A
A DP _ DG _ Mesa. lele 19_65 - Parecer 8?bl': o .Proj€lO N' 310-65 ~ Emyeho Cabral - Re- D.~, , " ..

No 276 _ -zua]yro Gomes _ Gmei- n' 4,ofi2-62. - À l' secletétna. gueTimer.lt;Ü d~ 3 d~ fever~iro de 1935..N· ~3~~65 -:Df!. da ~,.~c~~l~la - Of!:
.. - d' I" ~ . . . - GT2tiflcücao 3d1"'onal - 1 TIl' CIO n ~13, de 27 de J~ndlO de 196;)
à1;d'cao ~":cl?~a. - '~r.P· lheg. 1'1' 287-65 - M'rFS ..,.. ~f1ClO nu- No"311-65 ~ J'vIario Pel:€Íl's Duarte - Sollcita .Jnformagâo sôbre Os ren-

e 2 de .le'eJeilO ele 19uol. melO GM-BR-2i1, de 21 de JaneIro de - d d' I' fl ln65 dimentos paaos uo SI' Dnln"mvr An.-
Nv "77-65 _ Vicente Alves pére'ra 1965 -;:- PaT€Cer sôbl'e o Pl~ojeto 'llÚ- - Rt·efCl .._e 3 di e. ,lLnle1'~ Ae DF - dl'ioÍl 'em 1959. _ A :DG.o.~c, - ~.

~ , .", - 1, moro 1 092-6ry " lê, S"c"oLarla Gra l lcaçao a mona. ." '
-;::;- Re;l; de "2 ~~ feverel:o ~e 1965 - Nu 288:65 ~ ilidps _ "OfiC'o j'~ú- Em 4 de fevere.ll·o éle 1C6P. N° 337-65 - 1\1. ela F.lzencla - Of[~
La.n."ekmen,o Ju descQn,o (le alugnel. meio GM-BPv-212 de 21 de j3nelro .1'19 812-65 - l\'I,;U'clil-l. Fere!l'a r:,mtocio !lo 2-12, de 27 de janeiro de lD65-:i .;20:' _ ".,,'-- _ de 1985 - parEc'er Eôbl'e o FrQjpto --; Reg. de;!. de !eVer~lm de 11l6b - - SolJ-cita informação snbl'e Os re114_,]\i .,;8 65 ,;o.".~ EcI;,a,ld?BO()~YU n9 1.960-64, _ A~" Secretaria." Lc;nça-especHtl. -;-,A J:?P.. ,.. , dmcmos pagos ao De]). José Gomei>
,a -;-_Req. de 1, Clo,JeielellO ele 1.965 N0 '289-65 _ l\ffTPS _ Olício nú- 1'9 313-fJ5. - AlltQn-\o BunlIacIO'- 'Ta.ial'icG, êin 1959. - ]o, DG.
-- LIcença para tratamento de sauele. 'l'e"o 225 d 92 ~de "Jn2i1'O de 1965 Reg. de 4 ..de fevere1l'() ele 19G5 -"- . -o •. •.
- À DAM - DP - DG ...c DP. ..: .' e._ ~ d .,. Averbu{'áo de temp{}. _ A DP. . :N. 338-60 - M. da Fazenda - OfJ~

1'1'. 279-65 - Fernando da Silm - --;; InfOlma~ te! en~am1nha~o (1 t?-I;:1O N0 3Í4-B5 _ pernando da Silva _ cJo Ciroular 11.9.SE-BR-2, de 16 de
Rsq. de-.? de fevere'ro 'de 1965·- Li- ~; ;·~~ci~g;-.o~. ~:1~,t~~d ':'~o~t:i~ Req. de 4 de leyerejl'o de 19f!5- dezJ:lJ!lbr.o .de 1964 - Ob;,el'vação pelo"
cenç-a,.prem:o, ~ A ·DP -: jJG - ;or ~e tratár -âe r;a'i>l'i~' lie <Ua aI: Gratifica.ção aàicipnuI. - A DP.'_ íunCIOnal'lOll da C~. do clia pl'evistó
M~"R, ._ -.' .. . . cailq -'A DG. '~. l, ," -, I N' 215-6ft·- GeJ:ny .x.avi?" M;r<~,,s j)Lu'n o p,gammto de ca.da lliils. -t

-,-,,) 280-6Q - J('"se Fel'eira - Req. ' .. I ._ Roo. dê 4 dE' ·,e"2; ';:'0 ce lOb'5 _ '.1\. DG.
de 2 de IevereiTc de 1965 -:- Sa1ário- .. N"- 29D.65 - M. da 'Jl.griculLl1r~, - ,Gl'atifie'o,:;;.:; <:\d,~ onal, --=- A -D? -I N9 3A'i:'.5S - '1 fls. JPu,'zeJuIa - 1'-\:",
j'?l=::í1ía. _ A DJ; - cont:- DP. Ofício 119 53-E!F~DP, .d~ 13 d~ l[;.-fí~iro Da - Me,,:!, " I CB3W nu ~DJ ./~G-G5 ~, "Restos 11 paj

lij9 281-65 -.Ml1tOll Pe2"em:\·el~. Oas· d? 1961'i _ GUl-all de 'l'rEl1slel'f;llqjas \ N? 3'f,..'>; -- s·'· Ivo dü:' '1ic2l1te ~ gm' do 1':xO
] o o 'l de lSB4" entregues?-.

iro _ ~.~, de 2 t!~ .feverehc.?e 1~65 ~13 Jo~o Rib.;~fcr.'oO <lo' l\~{;:~1t16 ~ l~:t-.!t~~y 'Re,"~. d~. 4-dB' feyenürÇ) d2 19C~_ -I ~S:~D {~~-~- 'iu c')~l~~'~~ Dl"~~:une~.;"
- G1ClJ.,lfJ!ca.ção- attlc!t01W.1.,r~~~ -A D11. 4it.~~t GOn1ês. ~ J\~PP.. - " ;l73!"bsc~'O -de teni1;o. - ;.\ :2'1? - ~;:3:.ll:~... jJ.s). == ú DO... -

- - ,\ - i -, "5~" "". -;.. ~-. - ,~~ .. . - .::;- - --.'

I I
"265 - Luíza, Rozallna da Fa1xâo't Férias - 1984 I 30
343 - José Arthur .M:atta Filüo .. ·1 Recesso - 1964 I 31

: -e- • J Recesso (carna- J
37S - Luiz Beuttenmüüer ......... [ vali I lO
386 -' Hélio Gonçalves •.•... : .. . •. i:R,ecé.5~o - lDG3 i . 3;J,
4Z0 - octàvio Barboca de OllV~il'9" "

Filho . . , j L:cença-pl'êmio I
5~4 - Jamil Pachá ·· ..·:········'·1 FFtl:l!aUsS =-- 11;6?34 I
6Q~ - rzaír Monus Amorám ••..••. )oi - ...

/~-.,. \ Férias e Reces-}
,sC8;' lDmael Pvables .: ... ,........ so - 1964 l 46

~..., I Férias. lO Recês-l_
833 - Ql'lanc:o R.eis ····:.·· ... · .. 1 50 -= 196j I
8S1 - Fmncirco LOllBs do Amaral 'Casamento .i
921 .- Pedro Arr:eliâno -de p~pIla .. '- Recess.o - 19~34 J

lQ50 - I\Xan"•Ap'::treclda ·Alv.es .Ma-I -I
chado : Luto I

1633 - LUiZ Antônio de SáCol'àBi- t
1'0 da Silva' '" FéI'Í!lB - 1ffS3 11

11016 .- Heitor Mat!é I Casamento
1160 - Lall' Pinheiro d-a QueIroz : Rec!"<;5{) - IS<lJ4 I
1179 - Nane" de Campos Arão GóeS Luto I
121]2 - Francisco Neves da CJlnha .. 1 Rece.5.so _ 1964 I

1215 - Lourenr.o SeI'_lla. Bu.rreto ... 1 Férias - 1964 "
Híldeu B~ti.sta - exced~nte: Fél'ias lO recessoj_

I I
Seção

•lKl, Chefe.

SEção ns CADASTRO

IPROCES20S DESPACHADOS PELO

I

DIRETOR-G'EffiAL

ô40 - Fernando Soaras da Rocha.
- oancelamento de férias. A D.P.
Deferido, Em 20,3,03. _ Luciano

i Branàíão Alves de souza.

1 .079 - :\iIYl·teJ H{)Dpe~' Silva
Transporte de móveis. A DoI'. In.
deferido. em face da letra b do úl-



(Seção IJ,1i92 01,.;;:.:;-:. r"iru S OrARlO DO CONGRESSO NACIONAL:
~-.,.- --'--- - -c =--"',=""""',.,.,...~--

No 340-65 - M. da Da.z.enda - Pro- N9 365-65 - MTPS - otlelo nú· - Averbação de tempo e gi-lttl!iOO.
~o nv ~OO.990-65 - Pagamento de mero GM-BR-1.1l80. de 3 de outUbro ção adícronal. - A DI'.
auxuío funeral a Marcos Márlo Benn. de 1965 - Resposta ao RI no 2.047, N· 388-65 - Maria Melo Nogueira
.,iú\'o da funcionária AJber~.na caro, lle 1964, _ A 14 secretaria. GOnçalves - Req. de 8 de fevereiro
valhJ nenn, - À DO. N9 366-65 - Genaro careasccsa de 1965 - Gratl!lcação adicional.

:N'I 311-65 - TCU - AV. n· 175, de contrer,~s - Req. de 5 de fevereiro A DI' - Da.
2 d~ fevereiro de 1966 - posse (j.1 de 1965 - Lícença-prêmío, _ À DF. N9 389·65 - MVOP - AV. nomero
pr{~ld:ncla do TeU. - A Pres., N. 367-65 - JG'aqulm GOmes Far- 51S-0M. de 23 de dezembro de 1964

:N- 342-65 - MVOp - Av. nu- neze Filho - Req. de 5 de fevereiro - Resposta ao RI no 2.005-64, do
meio 6101'1 de 19 de fevereiro de de 1965 - Licença-especial. - À Dl' Dep , Aoei Rafael. - D.l 19 Secreta-
1965 - lniÓllJlllçâo sóbre o Motoris. _ Da. ria à 8. Exp.
ta l1enalo FerJ'eira da casta, à dis- NQ 390'65 - Cecilia Lopes pereira
pW"ÇL.U da OD. - A 19 Sec, N9 368-65 - Serviço de ExpediçãO Borges - Req. de 8 de fevereiro de

1'.' ~13-e5 - M. da F'azenda -;- on- - Oflclo s.nv e sem data - Entrega 1965 - OTatl!lcação adicional. - A
cio nv Gli-U. de 14 de fevereIro de de correspondência e D.O. aos S~- DP - DU.
19M - solíc ta rLstitulção do proces- nhores Oepulados. - A DO. NV 391-65 - Assembléia Legislativa.
ao lW 65.404-64. - À DO - S. Exp. N'I 369-65 - Ra'mundo d!! souze da OB. _ oncie 00-67, de 29 de
_ s. prOL Coelho.- ~eq. de 4 de fevereiro de janeiro de 1965, comunicando 'tre-1\' :144-65 - MUton tia Silva Felix 1965 - Fér.as. - À DP. qüencla de HeItriquet« de -Jesus oon-
- l'nl. de 4 de fevereiro de 1965 - N9 370-65 - D~ 5ecrct.1l'1a -- 011- \j>:tJves Ferrão.
~ll'\s. - A DI' - 00. cio sjn-, de 5 de fevereiro de 1965 _ N9 392-65 - Dea Maria Bellcza da

N' 346.-65 - NOVACAP - Oficio Declal'Jção funcional de Mario Pe- Cunha - -Req. de 5 de fevereiro -
nY U5. dé 2 de fevereiro de 1965 reira Duarte, Henriqueta Ferrão e Salário-familJ.:l. - A OP.
Él1~.;mlnha proposl>l da see, Insta- Helio Alves Rlbelro. _ A DO. N9 393-65 -MJNI- Ofício DJOJ
IaÇÍJ~3 Téenlcas. - À DO. N9 371-65 - Nicodemos Jo;;é custó- DI-Prac. n? 61.393-64 - N9 0-234.

Em 5 de revereíro de 1965 dío - Req. de 5 de revere'ro de 1965 de 27 de janeiro de 1965, do Sr, Min.
• - oratillcaçllo adicional. - A DP Resposta. ao RI n1 2.754-64. do DepU-

10" ~16-V5 - Gerõuima de Oliveira _ DO _ Mesa. tado lIegel Morhy. - A 14 Seco
- rteq, de 4 de revere ro de 1965 - - I N. 394-65 - JOãO RlUl10s sobrínno
ReC2.%O. - A DI'. Em 8 de fevereiro de 1965 _ Req. de 8 de fevereiro de 1961 -

l'iV ~47-65 - Arthur Augusio car- Nv 372-65 _ Henrique Eduardo Fer- 01"ltíflcaçüo adíctonal. - A Dp.-
valllo de Araújo - Rcq. de 4 de fe- N9 391-65 _ MEC - Av. n9 218. de
vereiro de 19B5 - araMflcaçüo adí- rena Hargl'eaves - Req. de 11 de fe- 4 de tevere,ro de 1965 _ Sol1cita
cícna., - À DP - DA - ,Mesa. , verelro de 1965 - salário-família.. - prorrogação de prazo para responder

1'.' 34!l·G5 - Milton da Silva Feltx À DP - D. Conto -. OP. ao RI ny 2.436-64, do Oep. Edison
_ 1':.eq. d2 4 de fevereiro de 1965 - N. 373·65 - Senado Feder.:1 - Of1- Garcia. - À 1" Seco

. Lic_nç.l-espee~)I. - A DF - I!0' cio n9 eN-l. de 5 de fevereiro de 1965 N9 396·65 - M. Minas e Energia
NY 349-65 - J~~é Wi1€on Juntor - - convocação das 2 casas para ses- _ Oficio n' OM-16-65. de 5 de reve

Averbaçáo de tempo (Rel1. de 6 de sões Conjuntas em 9. 11 e 17. àS ••. retro de 1965 - Resposta. ao RI nú
fevcleirol, - A OP ~ DG - Me:a.. 21,30 .horas, para conheelmento de mero 1.811-64, do Deputado JOâo

N9 3"0-65 - 1pC - oríc o número vetos presidencial:;' aos Projetos nú- Herculino. - À 1~ Seco
1·6:;-lPC, sem data - Desligamento meros :l.170-n·64, 3.692-61 e 3.092-B, N0 397·65 - M. Minas e Energla
(lo Hélio Alves Ribeiro. - A DP. ç1e 1961 - CD. - A MeEl<. _ Oficio GM-17.65. de 5 de fevereiro
'p 351-65 - Waldlmlr Rodrigues N. 374-65 - susíbert« Rodr'gues de 1965 - Resposta 6.0 RI no 2.734.

da silva - Rcq. de 4 de fevereiro de NogUc'il'a da Gam<l - Req. de 8 de de 1964, do Dep. Daso Coimbra. - A
19ii5 - Férias. - A DP - Da - fevereiro de 1965 - Averbação de 1~ Seco
DP. tempo. - À DP. N9 398·6,5 - :M. Minas e Energia

17' 352·65 - pedro Quiríno d-a Ro- NO 375-65 _ Pedro Afonso de Mau- - Oficio OM'19-G5. Resposta. ao RI
ch~ - Req. de pedido de manuteu- Jo _ Req, de 8 de fevereiro de 1965 l19 1.687-64, do Dep. Mál'lo covas. -
çilo do sahí.rio-faml1 a relativo a sua I 1 • À 1~ seco
fllba. - Mor1a de Lourdes da. Rocha.. - L cença-e.pecin . - À DP. N' 399-65 _ M. Minas e Energia
- À DP - DO - COllt. N? 376-65 - Hugo de Aguiar Levy _ Ofício n9 21-65-0M, de 6 de te-

1'<9 353-65 - MTpS - OficIO nu- - Req, de 8 de fevereiro de 1965 - vereiro de 1965 _ RespClSla ao Ri[ nú-
d d Cancelamento de falta. - A DP. d . imero GM-BR-1.887. e 26 e novem- N9 377-65 _ Claudionor de AlmeI. meIO 2.126-64. do oep. Pe re Vld-

bro de 1964 - Resposla ao RI nú- galo _ A 19 Seco '
mero 320-63. do Dep. Sérgio Maga- da Carvalho - neq, de li de feverei· NO 400-65 _ M. Minas e Energia
lhães. - A l' Secretaria - S. h.'XJJ. 1'0 de 1965 - ealáriO-famllla. - A _ Oficio n? OM-22-65, de 5 de feve-

No 354-65 - MTPS - Of;cio nú- DP - Da - Conto reiro de 1965 _ RespOsta (10 RI nú-
mero 1.895, de 26 de novembro de NO_378-65 - Diretor'll de ·SCgurllllça merO 571-64, <loo Dep. pad~ Vidl·
1064 - comunica foi respondido o RI - OfIcio n' 14-65, de 19 de fevereiro galo - A 1~ Seco .
nO 1.586-84. do. oep. ~orberto Sch- de 1965 - F!'eqUência de fuocionàrios N0 401-65 _ M. Mmn.~ e Enorga
:QIidt. - A l' Seco - S. EKP. em janeiro de 1965.' _ A OP. - Onclo n" GM-23-65. de I) de feve-

NO 355·65 - MTPS - Oficio nú- No 379-65 - Diretoria de Seguran- reiro de 19ü5 - Resposla ao RI nú_
mel'o GM-BR-1.918, de 27 de novem- ca - Oficio n'; 18-65. de 3 de feverel- mero 2.214-64. do Dep. Herberl Levy.
bro de 1964 - R&posla (la RI no 223, 1'0 de 1965 - Freqüência de funclOllá- - À I' See.
de 1963. do Oep. Dlomiclo Fre'tas. - rios ell1 Jane'r" ~e 1965. - A Dl'. N9 402-65 - M. MUlas e Energia
Da 19 Secretaria' à S. ExP. ,N9 380-65 - Diretoria de' Seguran- - Oficio n9 OM-24-65. de li de feve-

N9 356·65 - Maria JanllJle Cuneo ça. _ Ofício n9 19-65. de 4 de teverei. reiro de 1965 _ Resposta ao RI nú
:van:.no - Req. de 5 de fevereiro de ro de 1965 - PreqUêncla de ftmcio- mero 2,147-64. do Dcp. Norberto
1905 - Averbaçáo de tempo. - A DP nárlos. - A DF. Schm!dt.
- DO - Mesa. f ' N9 4<13'65 - M. Minas e Energla

'N9 357·65 Eut.ério Batista, N· 381-65 - Oire Orla de Seguran- _ Oficio n9 GM-25-65, de 5 de feve-
. Gusmão _ RCQ. de 3 de fcvereiro de ~l - oncio 09 20-65. de 4 de :reverei- reiro de 1965 _ Resposta 60 RI nll
1965 - cancelamento de de."conto em 1'0 de 1965 - II.tll1Ulção ds 3 orIan. mero 2.605-64. do Dep. Abel Rafael.
favor dA ASCB. - A DO. ças à Del. Menores - DF'. - A Da. N. 404-65 _ Carlos Bl'ilsl de Arau-

N. 358-65 - Adello oomes de Fon- N9 382-65 - D'retorIa de Seguran- jo _ Req. de 8 de feverelro de 1965
leM - Reli. de 4 de fevereiro de 1965 ça - Oficio n9 26-65. de 4 de feverel. _ Fér.as e recesSO. - À DP.
_ Gratificação nd·oional. - A Dl'. ro de 1965 - Entrada em lloença-es- N9 405-65 _ ,Francisco Bento da

NO 359-65 - Oficio n9 GSO-112, de peclal. - À DF. Ounha. _ Req. de 8 de fevereiro do
22 de janeiro de 1965 - SPVEA - N9 3113-65 - oswaldo Alilônio Rosa 1965 - salário~famllla._ - À DP.
Resposta ao FlJ n9 1. 789-64.,do oepu- - B.eq. de 5 de fevereiro de 1965 _ N9 406-65 - Henrique da Concel
i;atlo JOiío Veiga ..- A I' s~cretarla. UratlUcaçüo ad~cional. _ À DP _ tão Junlor .:.. R(Iq. de 8 de fevereiro

1'1" 360-65 - Alvaro cort.l\Z;o - Re- DO _ Mesa. de 1965 _ Férias. _ A OP.
qnerlniento de 5 de fevereiro de 1965I N. 384-65 - Dlretori'l de Bibllote- N? 407-6& - Fernando SOares da
- ornt.lrl"a~ão ndlclonnl. - A DP. ca - orlc o n9 7-65. de 3 de feverei- Rocha - Reli. de 8 de fevereiro de

:NY,361-65 - Alvaro cortazlo - Re- ro de 1965 - AquisiçãO de material. 1965 - Férias. - A DP,
quer ml'nfo de 5 de fevereiro de 1965 _ A n. Pntrimônio. N9 408-65 - Waldemar SllV.l Filho
- Avrrbnr~o de t~mllO. - A DP - - Req. de 5 de fevereiro de 1965 _
DG.·' N,' 1P.:'-65 - JlTPS - Oficio nú- Féri6. _ A DP.

NO 362-G5 ~ Newton Mauriejo de mero OM·BR-1.978, de 3 de dezem- N. 409-65 - Moacir de Arruda-Me-
Melo - Reli de 5 de fevereiro de bro de 19G4 - ne:post,a ao RI número nezes - Rel1. de 8 de fevereiro de
1965 - Llc~riç" parn t.ratl1Jl1ento de 2.018-61. do Dep. Adyllo Viannn. - 1965 - Férias. - A DI'. ,
saúde eJ11 pe-'''CXt ela famllla. - w Da 1~ Secretaria à S. Exp. N9 410-65 _ Milton Pereira de

.DAM - Da. N9 386-65 - MTPS - Oficio nú- oa5tro _ Rel1. de 8 de fevereiro de
:No 363-65 - Damião dn carla Oli- mero GM-BR-1.97_7, de 3 de dezem- 1965 - Justiflca~ão de' falta. _ A

\lelru - Req. de 4 de fevereiro de bro de 1Jl/l4 - 12.·~tl(),~t-ll ao :ar mi- D.P.
1965 - Lleença·esppcl031. - A DP. m~ 2.017-61. (10 Dep. AdY)1!1 V1ll.n-, NIio 411-65 - sebhstláó corrêa. CIII-

N- 354-65 - MarlstelJa 13ur1ty SJI- na" - A 14 SecretarJa - S •. Exp. tes - Req. de 8 de fevereiro de '1965
'19. - RefI. de 5 de fevereiro ae 196b - Arq. - Llcença-&peelal. _ A OI'.
- Grnfflr.nr50 lldirlnn.'1J - À np N9 387-65 - Solon de SOUZl - Re- No 412-65 _ Jorcellno Antônio da
- DG - Mesa. ,querimento de 8 de fevereiro dll 1983 EUva - Rea. de 8 de fevereiro de

Abril de 1965

1965 - Justitle-1lío de falta. - A.
nP.

N9 4.13-65 - Ivan da Silveira Lou
renço - Req. de 5 de fevereiro de
1961i - Jw-tltlcaçlio de falta. _ A
DI'.

N· 414-65 _- Ernesto Herberg 
Req. de fi de teveretro de 1965 - JUl>
tlflcação de falta. - A OP.

Em 9 de fevereiro de 1965
N9 415-65 - .Antônio osnos Costa

Dias - Req. de li de fevereiro de
1965 - Salár.o-tl1Jl1[llK. - A m-.
, N9 416-65 - Raimundo de Souza
CoeU1o - Req. de 8 de fevereiro de
1965 - osnceiemento de requerimen
to de férIaS. - A DP em 9 de reve
retro,

No 417-65 - Amaro Ferreira pCSSK
nha - Req. de 5 de fevereiro de 1965
- Fér.las. - À Dl'.

NP 418-65 - Ubirahy Moreira d"
Silva. - Req. de 9 de fevereiro de
1961> - Gratitiooção adlciona]. - A
DI'. -

N· 419-65 - Ter.son Carvalho dI:
Araujo - Req. de 9 de fevereiro de
1965 - Sllàrlo-famllla.. ~ A OP.

NP 420-65 - Henriqueta palira 
Req. de 29 de janeiro de 1965 _ LI.
cença-prêmic, - A DP.

N9 421·65 - Sylvlo Barros de Si!.
Freire -' Req. de 25 de janeiro de
1965 - salário-ramíl1a. - A Dl'.

N9 422-65 - Mar:a Rosinda RaIl10S
da Silva - Req. de 2 de fevereiro
ele 1965 - Ponto - Jwtl1lcação. -

ADp. '.NV 423-65 - M..:trJa Izabel de
vedo - Req. de 3 de fevereiro 
Ponto - JusU!Jcllj;Ao. - A DP.

N· 424-65 - Francisco E1zir Irlneu
- Req. de 2 de fevereiro de 1965 
Ponto - Justlflcação. - A DP.

N9 425.65 - Edna. Medeiros Bar'
reto - Req. de 2 de fevereiro de 1965
- Ponto - Justificação. -, A DF.

N9 426-65 - Leoníce da costa Ca~

braJ - Requerimento de :l de feve
relro de 1985 - Ponto - JustlfIca~
ção. - A DP.

No 427-65' - M. Fazenda - Av.
n9 91, de l' de fevereÍl'o de 1965 
Resposta ao RI no 2.069-64, do Depu
tado Pedro .Bra8'1. - A l~ Seco

N9 428-65 - Bueno Amorim Borbo
rema. - I:t" de 5 de fevereiro de
1965 - J, . ~ A DP.

N? 4.. - Nancy de Campos
Mão 00<., - heq. de 9 de fevereiro
de 1965 - Nojo. - À DI'.

N· 430-65 - AmaJ'o Felizardo"
Falcão - Req. de 9 de feverel'o de
1965 - cancelamento de desconto de
alugUel. - A Da.

N9 431-65 - JOSé Carlos da c~s
- Req. de 15 de janeiro de 196 -
salário-tamllia. _ A DP.

NV 432-65 - Roebrto Tôrres Ho
landa. _ Req. de 9 de fevereiro de
1965 - Dl.spensa. de ponto. - A DP.

N9 433-65 - Serviços Aéreos Cruze~
ro do SUl S. A. - Oficio n9 19-65. de
4 de fevereiro de' 1965. sollcltando (I

pagamento de fatura. - A DO,

N' 434·65 - Geny Xavier M<1rque..~
- Rel1. de 23 de novembro de 19'64
- Elogio - Sollclta registro em seus
aSSE'lltamentos. _ A OP. '

N9 435·65 - M. Extr. p]Plan. e
Ocord. Econõínica - OficIo número
OM-0-198-63, de 8 de fevereiro de
1965, comunicando IreqUêncl'l de fun
clonário. _ A OP.

N9 436-65 - EmydJo Cabral - Re
querimento de 9 de fevereiro de 1965
- Salário-família - Restabeleclmen'
to. - A DF.

N? 437-65 - Setor de Habitação 
Olicio n' 021-65-SH. de 9 de feverei·
ro de 1965 _ Comunlcando ao OTB
sObre distribuição de apartamento. 
A DO.

:N4 '!38-cl5 - Setor de Habit'Jcão 
Oftclo n9 002-65 - Adro .• de 8 de fe
vereiro de 1965 - comunicação pres
tação de serv'co extraordlnlirln 110'
func1oni!.rios. - À DO
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Em 10 de fevereiro de 1965 N° 466-65 - Nelson Parucker - N° 492-65 - Pa.ulo Rocha - Req. N° 517-65 ,.... senado Federal
Req. de 11.2.65 - Orati1icação adi- de 10.2.65 - Desconto de aluguel"": Of. nO 95 ,de 12.2.65 - Encaminha.

N9 439-65 - José CavjIJcanti do eíonal , A DI'. A DI'. _ autógr!lfQ do Proj. nO 3 .559-B/61-CD•
~asCímento - Boletim de ocorrência' N0 467-65 _ Jurandl J:.eite da SU- N° 493-65 - KIeber' Farias Pinto' N9 518-65 - Senado Federal -
le ponto - DI'. va - Req. de 11.2.65 - Averbação (Req) - Req; de Jl.2.65 - Desll- Oficio n9 96,' de 12 de revereíro de

li! 9 «0-65 - Hedésio AnjOS das de tempo de serviço. A DI'. gamento , A Ch Coro. Inq. 1965 - Encaminha autógrafo do Pro-
Neves - Req. de 10 de fevereiro 'de N0 468-65 _ Milton de Almeida N° 494-65 - Luiz Carlos Rocha - jeto n9 2.323-B/64-CD. A 1. Seco
1965 - Gmtificação adicionaI. - A Montenegro _ Req. de 11.2.65 _ Req. de 11.2.65 - Férias - A DP. NQ 519-65 - Senado' Federal _
DE'. Oancelamento de imerlção como se- N° 495-65 - JusC;ça do Distrito OficiO l~q 97, de 12 de fevereiro de

N' 441-65 - Maria da. Glór:6 Péres guraéo do IpC - Ao !PO. , Federal - Of; 40-65. do Sr. Juiz 1965 - Encaminha autógrafo do Pro-
Torelly - Req. de 10 de fevereiro de N0 4Gll-65 _ Milton C1'e, Almeida Substituto - Suspensão de desconto jeto n9 855-B/59-CD.· A 1. Seco .
1965 - Desempata em promoção por Montenegro -Req. de 10.2.65 _ em fóllia de funcionário da OD. A N9 520-65 - Senado Federal _
merecimento em caso de encargos de Desconto relativo a aluguel - A DO. DF. Oficio n9 98, de 12 de fevereiro de
tamDia. - DG. N° 470-65 - Alonso Bispo - Req. N° 496-65 - José Alves de Lima 1965 -.Encaminha autógrafo do 1'1'0-
N~ 442-65 - Rep resentaÇ6e1; "Inter- de 11.2.65 - Prorrogação de liceu- - -Re<. áe 11.2.65 - Averbação ejeto n9 490-B/5P.-CD. A 1. Seco

fones - Proposta. sln9, de 3 de teve- ça para. tra.tamento de saúde. A Gratificação adícíonal, A OI'. NQ 521-65. - Senado Federal _
relro de 1965 - Solicitando provi- DAM. N° 497-65 - Min E:'{tr P/Ooor<f Oficio n9 99, de 12 de revereíro de
dênclas. ,- O. Pa.tr. N° 471·65 - senado Federal - Of Org Regionais - Av •• 102-65. de .. 1965 - EncanJinha, autõgraro do 1'1'0-

N9 443-65 - IEmael Lopes de SOuza 58, de 11.2.65 - Encaminha autó- 3.2.65 - Resposta ao RI nO 1.970·64 Jeto n9 4.437-B/62-CD. A 19 Bec, .
- Req. de 4 de fevereiro - Llcença- grafo do Projeto nO 3.4.02-B-61.CO. do Dep. João Veiga. A la Seco N9 522-65 - senado Federal _
-especial, - A DI'. , , A 1" seé, _ N° 4118-65 - Mín Extr P/Coord Oficio n9 100, de 12 de fevereiro de

N9 444-65 -'Dilerm!lndo Fassiul - N° 472-05 - senado Federal - Org Regionais - Av. 104-65 de .. 1965 - Encaminha autógrafo do Pro-
Req. de 9 de fevereiro de 1965 - Fal- Of. 69 de 11.2.65 - Encaminha au- 3.2.65 - Resposta ao RI 2.613-64 jeto ns 1.324-B/ó4-CD. A H Seco
ta - Justificação. - A OI'. tógrafo do Projeto nO 2.651-B-61-CD. (SPVEA) do Dep. Waldemar Gui· N9 523-65 - Sena.do Federal _

N' 4.45-65 - Nelicio Rodrigues Dias A la sec. marães. A la Sec.' - Oflcio n9 101, de 12 de fevereiro de
_. Req, de 10 de fevereiro - Férias. N° 473-65 - Senado Federal - Of. N° 499-65 - Min Extr ,P/Ooord Org 1965 _ Encaminha. autógrafo do Pro-.
- A DI'. 60, de 11.2.65 - Encaminha. autó- Regiónals - AV. 107-65 de 3.2.65 - íeto n9 281-B/59-CO. A. 19 Seco

N9 446-65 - Oomlssão VaI. Ec. grafo do Projeto nO 1.724-A-64-00. Resposta ao RI 2.496-64 do Dep. NQ 524-65 _ Senado Federal _
1"ront. Sudoeste _ Oficio &/n9,- de 10 A l".Seo.. Te6fi10 Pires. A I"' Seco Oflclo n9.102, de 12 de -fevereiro de
de fevereiro de 1!Hi5 - Solicita de' N° '74-05 - Senado Federal - N° 500·65 - Mín Extr P/COord 1965 E amí I tó f d I'
algnaça-o de fun-'on'-I. da 00. para or, 61, de 11.2.65 - Encaminha au- Org Regionais - Av. 106-65 de .• jeto n-; 2

n3c55
An/614aCaDu Agra1'oSo 1'0-.

"" ... ~ tó f d P Jto ° 1203B63CD 3.2.65-Respo.t'ao·0'2.489Rer. . - -. ecoaquela cornlEsão. _ DG. gra o o ro e n • - _. . •~. N9 525-65 _ Senado Federal _
N9 447·65 .: Antônio de Oliveira A I" Seco . 222-64 de 30.9.64 (da Sup. 1'1. VaI. Oficio n9 103, de 12 de fevereiro de

lJesm - Req. de 10 de fevereiro de NO 475-65 - senado Fe,:ierll.l - Eo. Reg. Frol1. SOl que enlcaminhOU 1965 - Encaminha autógrafo do Pro-
1965 - Salário-famllla. _ A DP. ot; 62, de 11.2.65 - Encaminha au- o Proj. 460-63 do Dep. Ed son Gar· jeto n9 2 423-B/64-CO A I" S

N tógrafo do Projeto nO 3.926-B-62-CD. cia A I" Sec .• . eco
o 448-65 "- Norma Abranches - A 1" Seco ~ N0 501-65 ...: Min Extr P/odorà: 1'!'0 526-65, - Senado Fede~al -

Req. de 10 de fevereiro de 1965 - Li- N9 476-65 _ Senado Federal _ Of. Org Regionais _ Av. 108-65 de .~ Oficio n9 104, .de 12 de revereíro de
eeaca-especíal. - A DI'. em 10 de 63. de 11.2.65 _ Encaminha autõ- 3.2.65 _ Resposta da. SUDENE ao ;965 - EncamInha. autõgrato do Pro-
revere'ro, gmfo do Projeto-n0 120-(i4-0N. A or, 2.714 de 20.10.64 ao Proj ••• Jeto n9 1. 31l-A/63-CD. A lO Seco .

N' 449-65 - Hel:v de Oliveira. Viana 1" S 11 2 1.346-63 da Com. Obro Públ. CD. N9 527-65 - Senado "Federal -
- Req. de 10 de fevereiro de 1965 _ eco em .• A la 'sec Oficio nO 105. de 12 de fevereiro de
FérllUl. - A DI'. - N° 477-65 - senado Federal - N0 502-65 _ Mln Extr P/Ooord org ;965 - Encaminha autôgrato do Pro-

N9 450-65 - Abel Felipe Neri - Of. 64 de 11.2.65 - ,Encaminha au- Regionais _ Av. 105-65 "e 3.2.65 _ jeto n92.4.52-B/64-CD. A I' Seco
Req. de 10 de fevereiro de 1965 ...;. tógrafo do Projeto nO 4.032-B-62.0D. Resposta da SPVEA ao Rr 1.607-64 l:'9. 52~-.65 - Senado Federal _
Cancelamento de desconto de alugUel. A 1& Seco do Dep. Peixoto da. Silveh·a. 1" orícío n, 106, .de 12 de fevereiro de
- A DO. N° 478-65 - Senaào Federal - Sec - 1965 - Encammha autógrafo do Pro-

NO 41;1-65 - Flory Santos Pereira Of. 65, de 11-2-65 - Encaminha au- NQ 503.65 :... Senado Federal _ jeto n9 2.422-BJ64-0D. A I' Seco
Ferraz - Req. de 8 de fevereiro de tQgrafo li'o Projeto nO 2.334-A/64-CO. Cf 83 d 11 2 65 Co . . .
1Il05 _ Averlxlcão de tempo de servi- A la Seco .- e "1 ~ ~uruca !!pro- NQ 529-05 - Senado Federal -

tifl ã 'I N0 479-65 _ S~'lodo Federal _ Of. vaçao com env o & sançao preslden- Oficio n9 107. de 12 de fevereiro de...., e gra "3ç o adlc.ona . - A DP. ~" lal do Proj 3 798 B 62 OD A la66, de 11.2.65 _ Encaminha autó- c .•. - -.. 1965 - Encaminha autógrafo do 1'1'0-
. f d n j to ° 1 = / Seco jeto n9 1.868-B/64-CD; A 1. Seco

EM 11-2-1965 fal .? se~. dO e n" .",,2-B 59-CD. NO 504.65 - ,Senado Federal - ~f. NO 530-65 _ Senado Federal _
- N° 452-05 - Antónlo de Pádua Ri-· N0 480-65 _ SenádoFcderal _ Of. 84, de 11.2.65 ::- Comunica aprovaçao~ Oficio n9 108;" de 12 de .fevereu·o de

nerio - Req. de 11.2.65 - Nojo _ 67, de 11.2.65 _ Encaminha autó- c/envio à sançao presidencIal do proJ. 1965 - Eneaminha. autógrafo do Pro-
A DI'. grafo da- proi: n~ 2.356-B/64-C. A 4.060·B-62.0D. - A 19 seco jeto nO 338-B/60-CD. A l' See.
- 453-65 - Mar~o Dias Lima - Req. I"' Seco N9505_65 _ ScnadoFederal _ Of. No 531-65 - Senad~ Federal .-
de 11.2.65 - Justificação lie oC'or. N° 481-65 - Senado Federal - Of. 85, de 11.2.65 _ .Comunlca a.prova.ção, OfIcio ~9 109, de 12 de fevereiro de
rêncla d'e tY.lnto - A DP. 68 de 11.2.65 - Encaminha. aut6- c/envio à. sançÍlO"presldencial do proj. 1965 - Encalllinha autógrafo do Pro-

N° 454-65 ....; Ana Maria Wandal. grafo do Proj. ho 2.425-B-57-CD. A 1.301-B'63-0D. _ A la seco jeto nO 141-B/59-c:.D. A 1~ Seco
sell - Req. de 9.2.65 - Averbação 1~ Seo.'· N0 506-65 -'- Senado Fed,e.ral _ N9 532-65 - Joao Carlos Andrade
de tempo de serviço e gratificação N° 482-65 - Senado Federal - Of. or. 86 de 11.2.65 _ Comunica ddoS Santos - Req. de 12 de fevereIro
adlclana~ - DI'. 69 de 11.2.65 - Encaminha autó- aprovação 'com envio à sançao pre- e 1965 - Férias. A DP.

N° 455-65 - Selma Dange10 Fer- ,grafo do Proj. nO 235·64-CN. A I"' siá:encial do PrO'j. ··2.418·B/64-CD. A Em 15-2-65"
relra. - Req. de 11.2.65 - Grati~ Sea. ' 1" Se
flcnção adicional. - A DI'. N° 483-65'- Senado Fe<feral - Of. N0 ~'07-65 _ DCT _ Of. 99-65-0 ~9 533-65,.- Presidência. aa. Repu-

N0 456.65 _ MO Ind. e Com. _ Av. 70, de 11,2.65 - Encaminha autó-- em Sec Reg Telex-BrllSilia _ En. bhca. - Oficio 1/SRP/65, de 10 de
GM-31, Re!. Proc. MIO 100.405.64, grafo do Proj. nO 666-B/59-CD. A caminha Fatura-I" SElC: fevereiro de 1965 - Resposta do BNH
ri 9 ~ R Iz' d I tit t la Seco N° 50S-65 - IPASE _ Of. p. ao RI n9 2.709-64, do Dep. João Her-
N~CI~~:tl doeo~~o.açlo 1,,0 s~:. u o N° 484-65 - Senado Federal 55-65 _ AOUSA o recebimento dO cuIlno. A I' Seco

N0 457-65·- Luiz Guldi Oosta _ Of. 71, de 11.2.65 - Encam'nha Of. 523-G de 18.8.64, refel'ente à re- ~9 534-65 ~ Presidência da Repú.
Req. de 10.2.65 _ Certidão de tem- autógrafo do Proj. nO 1.350-B-59-0D. quislção de servidor do !PÃSE. A bhca. - OfiCIO 2/SRp/65, de 10 di

- po d-e serviço averbado na OD. A A I" Sac. IR. Sec.· fevereiro de 1965 - Informações preso
DP. . N° 485-65 - senado, Federal - . EM 12.2.65 . tadas pelo OASP relativas à amplia,

N0 458-65 _ MO 1'nd'. e Oom. _. Of. 72, de 11.2.65 - Encaminha IIU- . N9 509~65 _ Mauro Souza. Arau ção da Consultoria Jurídica'do MEC,
~.no 27. de S/2 _ Resposta ao RI tógrafo do Proj. nO 539·B-59-0D. A jo - Req. de 12.2.65 _ Salário- A 19 Sec.. .
nO 1.394-64, do Dep. CUnila. Bueno. la Seco . familia. A DP. .N9 535-65 - Presidência. da. Repú.
A I" Sec., N° 486-65 - Senado Federal - N0 510-65 _ Antõnio Estanislau !lllca - Ofício 3/SRP/65, de 11 di

N0 459-65 _ MO Ind. e 0001. Of. 73 de 11.2.65 --Encaminha au- Gomes e outros - Req. de 11.2.65 fevereiro de 1965 -Informações preso
AP nO 30, de 8.2.65 _ Resposta ao' tógrafo do Proj. nO 1.246·A-03-0D. - Solicita aprovlição de proposta da tadas pelo MTPS .ao RI n9 255-62. di
ar nO 2.325-64, do 'Dep .. Tabosa de A la Seco CEF'B- para construção de residências Dep. Derv1l\e AUegretti. A 1~ Seco
Almeida - A la Seco N° 467·65 _ -Senado Federal - para funcionários. A DG. . N9.53e-65 -, Presidência da Repú·
']1" 460·65 - MJNI - G/138-B, de Of. 74, <i'e' 11.2.65 - Encaminha Nó 511-65 -'- Heitor Matte ,- Req. blica - Oficio 4/SRP/65. de 10 dI

10.2.65 - Resposta ao RI n9 2.730' autór,-rafo do Proj. nO 2.416-B/64-00. de 5.2.65 ..::. Gala - 'A, DP. fevereiro de 1965 - Informações preso
64, do Dep. PedrosCI Junior - A A l~ Seé. \ ,N° 512-65'"'- Arnaldo -Ribeiro' Ban- tadas pelo DASP aQ RI n? 2.717-64-
l' See. N° 188-05 _ Senado Federal - fim - .Reg. de 12.2.65 -' Salárlo- do Dep. Peélro' Marão. A I' See.

N° 461-65 - MJNr - G/139-B. de Of. 75. de 11.2.65 - Encaminha tamma. A OP. .... " N9 53765 P Idê I d R ú
"10.2.65 ,- Informar. que os .escla- autógrafo do Proj. nO 2.41l-A/64-CD N° 513:65 - Senado Feaem1 _ Of. - - res nc a a ep·

rZ<loimentos relativos ao or. ,3.357·64 A I" Sec.. . nO 91 d'e 12.2.65 - Encamlnl1a: au- ~llca i dOfiiíi~5 5/S
rRPf/65,

de 11 di
Jâ furam prestados. A 16 Sec'. N0 489-65 _ Senado Federal _ t6grafo do Proj-. nO 1.989.B/60-CD. A evere ro e - n ormações preso

N0 462-65 _ José Alexandre Gon- Of. 76, de 11.2.65 ..:. ISncaminha 1° Seco ;. ~das pela ~~F ao RI nO 2.467-64. di
çalves - Req. de 11.2.6& _ Salã- autógráfo do Proj. nO 2.4.28-B/64"OD'. N° 514-65 - senado Federal _ ep. Abel Rouael'
no-familía. A DP. " A I" Seu. m. nO 92, de 12.2.65 ..:. Encaminha N9 538-05 - Presidência da Repú·

N° 463-65 - Mauro de Souza Arau- NO 490-65 _ GTB - Of. Circo aut6grafo do Proj. nO 2.081-B/60-CD. blica _. Ofici.o 6/SRP/65. de· 10 dt
ja - Req. dê 10.2.65 - ,Abono de GTB/B 358-65, de 9.2.65. solicitando A 1" Seco - fevereiro de 1965 '- Informações preso
falta - A DP. - desaverbação de fOlha depagalllento ' N° 515-65 - Senado Federal _ tadas pela SUNAB ao RI n~ ·2.452-C1

1'TO ~64-65 _ Durval Soares _ Eu- de serviaores que ocupam imóveis da Of_ nO 93, de 12.2.,A - Encaminha do Oep. Paulo Macarin1. A 1. Seco
camlrihamento ae requerimento _ CEF-&T. 4" Seco autógrafo do Proj. nO 646-B/63·CD. N9 539-65 - Presidência da Repú·

. . '1.," -\ DP, NO, 491-65 _ Hélcio d'e Oliveira A' 1& Sec.' blica - Oficio 7/SRp/65. de 10 d,;
NO 465-65 - Diva Fernandes Bra- ,Lessu - Req. de 10.2:65 - Suspen, N° 516-65 - Senado Federal - fevcreiro de 1965 - Resposta do DASl

ga - Req. de 11.2.65 - Gratifica- são de desconto relatiVO a aluguel Of. nO 94. de 12.2.65 - Encaminha ao RI n9 2.513-64, do Dop. Jorge Sail
ção adicional. A DI'. A OI'. autógrafo do proj. nO 319-Bj63-CO. Cur:v. A n Seco
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N" 540-55 - Presidência da Repú- \ N" 560-65 - Presidência da Repú· N9 584-65 - senado Federal _ Ofl. ~speckll' já. deferlda. (solicita eonces
blícn - Of1clo 8;SRP/65.' de 10 de' bllca - Oficio n9 3ZJSRp/65, de 10 elo n9 127, de 15-2,65 - En,aminha são)' - A Dl'.
1eV.C'l'CirO de 1%5 - Resposta da PDF]de fevereiro de 1905 -'Resposta da autógrafo do ?roj, n92.353.B.G4..CD N9 811-65 - Selma Dangelo Ferrei.
no RI n? 2. 65Z-64. elo Dep. Aureo Com. Nac, de Eu, Nuclear ao RI - A 1~ Seco ta - Req. de 1.6.2.65 - SoUcita re-
:Mcllo. li 1~ Seco - n9 2.014-C~, do Dep. Abel Rafael. A N9 585-65 - Senado Federal - Ofl- tlflcação em lista de promoção - A

NU !HI-05 ~ Presldênela da Repú- 1~ sec. cio n9 128, de 15-2-65 - Encaminha Dl'.
hllca - O!iclo 9JSItp/65. de .10 deI N9 551-65 - Presid6ncln da Repú· autógnfo do Prol. 119 2.275.B,6~.CD N9 612.65 - AfonsO lIenrigues d.
revercíro de 1905 - Respost) ao RI bllea - oncío n9 33/8RPJ65, de 10 - A l' Seco Barros - Req. de 16.2.65 _ Averba.
lJ9 ::u:on-ü'J, uo Dep, HEgel MOl'b~·. de feve;eiro de 19C5 - Resposta do N9 566-S5 - Senado Federal - Ofl- ·0 de .tempo de servIço - A Dl'.
A FI S~c. " IDNH ao RI n9 2. 741-e5, do Deputado elo nO 129, de 15-2-55 - :E:ncflmlnha N9 613-65 - Afonso lIenrlques ce

N9 u'12-E1i - Pi'csldêncla da Repô- 'Carlos Werneck. A l' Vec. autógrafo do Proj. n 9 758-B.5&,CO, Barros - :Reg. de 16.2.65 - Abono
bllcri - Oliclo n9 10-2-65, de 10 de NO 562-(15 - Ed~on S,,'va Araujo - - A 1. Seco de falta - A DP.
revereu'o rle lD:J5 - Re-sposLll do DASP Hoq. de 12 de fcvercírv de 1D65 - NO 587-65 - Senado Federal - Ofl- NO 614.65 - JOselll:o Eduardo Sl1m~
no .81 ll~ 2.257-64, (lo Dcp. Oséas GrntHicação adícíonal, A DP. elo nO 130; de 15-2-65 ..,.. Encaminha paio - Req. de.15,2.65 - Averbação
Carao.o. A 1~ Scc. 'N~ 5S3-G5 - José Ologárlo Teodoro autôçraro do PrO;1. nO 64l1-B.59-CD e Gratltlcação adicional -- A DP.

:N9 5~3-C;; - Presldêncla da Repú-- Req. de 3 de fevereli'o de 1965 - - A l' Seco N9 615'65 - UVO? - Av. n9 B,46,
bllca - Onclo n9 11/SRP;C5 - Hes- F~l'las. A DP. N9 588-65 - Senado Federal - Ofl- de 12.2:65 - Resposta ao RI número
posta da l'D?' ao RI nO 2.415-G4, do NO 564-COS - Mlnlstéi'lo da Fazenda cio n Q 131. de 15-2-85 - Encnminha 2.742-64, do Dep. Herbert Levy _ A
Dep, Aureo Mello. A 1~ Seco (Ol. cc - Aviso OB-Ca, Cle 11 de janeiro de llutórrrafo do proj. n9 2.~14-B.54-CD 1t Bec,
10·2·65). . 1965 - Informações elo B~E sõbre _ A I" Seco N9 616 - MVOP - Av. n9 B-47,

N° 51'I-C'; - Prcslcléncla da Repú- a IndústriA do papel. etc. A C. Inq. NO 589-55 - Senado Federnl - Ofi- de 12.2.65 - Resposta ao Of. n9 63:1
blieu - OIJéÍo n9 12/SRP/65 - nes- N9 565-65 - Manoel Mauricio dos cio n9 1.32, de 15-2-65 - Encllm:nha de 13.5.03, da ex-Com. de Or~amen~
posta do G1'B ao RI n~ 2.619-64, do Santos - Req. s/data - Solicita Rutógulo do Proj. n9 2.341-Q4-CD to e Flse. Fin. _ A l' soe. -
Dep. Duso Ocimbra. A H Seco IOf. readrníssão no Quadro Seco Câmara. - A t' Seco N9 517-65 - MVOP - Av. n9 B,4S,
de 10-2-05>. A DF. N9 590-55 - senado Fedcr4l.1 - Ofl· de 12.2.55 - Respo.sta ao RI núme-

W' 515-[;5. - Presidência da R('llÚ- N~ 566-G5 - OTB - Oficio .GTB; elo ,n9 133. de 15-2-65 - Encaminha 1'0 2.611-64, do Dep. Miguel Marcon-
lJJhca - Of1c\t:l n" 13/SRP/6ll - Res- E-385, ele 12 de fevereiro de 1965 - aut.ografo C!O Prc>j. n9 2.413-B.64-CIJI ces - A l~ see,
posta ao DA5P ao RI n9 1.716-&1. do T&rmos ele Ocupação 'de Imóveis. S . -e- A l' se., N~ 618-C5 - MVOP - Av. n9 B.49,
Dep, Oh;; Araujo. À 1~ S~C,. IOf. Hob. , NO 59Hl5 - Senado Federal - Of!- de 12.2.65 - ~espostB IL() RI núms
de 10-2-l15>. No [,67-65 - MinIstério das Relações cio n9 134, de 15-2-65 - Encallllflha ro 2.261-1:4, do Dep. Oseas Cardoso

N9 51G-,:;:; - Pres!dent'la da Rcpú~ Exterlores - DP/DA/2-1l10. de 10 da nntógrafo do ProJ. nO 930.B.50.CD - A l' Sec._
blíca - Ofíclo n~ 14;SRP/C5 _ d~ revereíro de 1965 - Resposta no RI - À l' Seco 'N9 619-65 - MVCW - Av. n9 B.5G,
10-::-05 ~ ne~:po,ta do DASP 110 RI InQ 2.lJ(H-64. do oep. Cardoso de Me- N~ 592-65 - senado F'edeJ'al - OH. de 12.2.65 - Resp05l.a ao RI nüme-
nv 2.6:;8-61. do Dep. AnUlnlo Brew-, nezes. A l' Seco '_ cio n? 135. de 15·2-65 - Encammha 1'0 1.859-64, do Dep. Lapo de Castro
lJn. A H ~c. I N9 568-65 _ Diretoria de Scgúrlln- autówafo do Proj. nO 2.410.B.6·LCO - A 1!J SCC.

N" M7,-Ca.- Presidência da' Hepu- ça _ Ofíelo nv ~7-6ã, de 15 de feve. - A l' Seco N9 620-65 - MVOP - AV.n9 B.5t,
bllna - Ollclo nO 15;SJ;1P/05, de 10lrt'iro de 19&5 _ oomuníca autorização NO 593-65 - Senado Federal - Ofi· de 12.2.65 - Resposta aI? RI nüme
r!e. fcvere!l'o de 1:1&5 - R~.spoôta d:lja C:uarda de Seguranca (Aux:J tra- cio n9 136, de 15.2.65 - En~amlnhB 1'0 2,;48!-64. do Dep. Muntz Fa!cão-
SUNAB n~ RI n9 :;U86-,I4, do Dcp. b31har em trajes civis.' A DO. . au'.Ógraf o do ProJ. nO 1.882-B.GO.CD A 1· Seco ~
Minoro Mwmnoto. À l~ See. I N9 559-65 _ Carlos Ferreira Gulart - A 1~ Seco NO 621-60 - MVOP - Av. nO B.52,

N" 5,18-65 - Pn·sldênoin da Rcpú- .~ 11.1''1. de 15 de re~erell'C' de 1965 _ N9 594-65 - Senado Fedeml - Ofl- de 12.2.55 _ -'ltesposta ao RI núme-
bllca ~ 01iclo 119 16/SRPIC5. !lI' 10 A\'l'l'bfl~ão e Grlltl!lcnr,ão adicionaI. elo n9 137, de 152.65 - F.ncamlnha 1'0 2.536-64. do Dep. D!rccu Cardoso
àe ~eVerL'll'o de llJú5 - ResposLa do A DP. . autógrafo do Proj. nO 2.40S.A.64.CD - A I' Eicc. ,
DASP no RI n9 2.419-64, do Dep. I N9 570-65 _ Carlos FeITelra Gclart - A 1. Seco . N9 622-65 - Beatr,z do NllSClmen
Edllson. Melo Td,',ora. A 1~ SeI', I~ p.eq. de 15 de fe~'erelro de 1905 _ '. NO 595-65 - Senndn_ Federal - ,ofl- to Pinto - Heq: ce_16.2 ..O~ - Mejo-

""9 5j~ ~5 l' 'dA i d .' Avelbn,ao (]e tem",o prestado à. CD cio nO 138, de 15-2-60 ~. Encam:nha. ração de OratlIlcaçao adle,onal - A
H -~-" ,- res. ,·ne ri a Repu- " autóil'l'afo do Proi. n~ 2.412-A.6LCD DF.

bllca - Ojl('lo 119 1B/STIP,G5, rle .lO rom~ Resp!va. A DP.. _ A 19 Sec N9 623-65 _ Ellberto Augusto dos
de Icverê'lro de 1966 - Resposill do I N ~571-6a - carlo~ ~erle1ra Oulart N9 590-65'- Scnado Federal _ Ofl- Santos _ Reg. de 16.2.65 - Orat!
aTE no RI nO 2.'íOB-64, do Dc·p. Juão - ~.<q. de 15 de fC\elelro dc 1D65 - elo n9 139 de 15-2-65 _ Encaminha flc.ação adicional _ DP.
lIercullno. A l~ Seco ISolJclta c.:mcclamento de 1altas. A autógrafo do proj. n9 2.415.B.64.CD N9 624-65 _ Rubem José da Silva

!,9 550-05 - Prcddôncla da Repú-IDP·9". ~ _ A l' e-ec.· . _ Re~. de 16.2.65 - Averba'çS,o de
bdl;car - ~!leJ,o n1g

or.519;SR,;~65. tde dll da~e ~~~Ticki~,~et~~1:l15d~ecf~::I'~~ :NO' 597-65 - Senado Federal - Ofl· tempo de servlço - A DP:
" evcretro ce ., - .......spO!l a al' e- ,... elo 119 140 de 15 2 65 F,ncamillh1l.

Fnmbdio Getlilio Va]'g~~ ao_RI 2.555 de 1:9"" - Comunica freqUênela d.e tõ f do P: j' . 9 2427 B 64 CD Em 17.2.65
.,;j., 19M, do Den. Noronha Pilho À fllnCIOnários. A D!'. , au gra o .0. n .. . .. 9 I' ê In'
l~ Seco - • N9, 573-65 _ JOEé Gouveia Pereira - A 14 Sec., _ N 625-65 - ~o lvar Corr li P ~D

Nn ""I er. P Ilê I I R . 1- R"Cl. de 15 de fevereiro de 1965 _ N9 598-65 - Senado Feecrnl - Ofl- - Reg. de 17.~.65 - _ora!J!1caçao. ".' -,." - - re.s ( nc a Gil epu- .$ II I t ~ i cio n9 141 de 15-2-il5 - Foncnmlnhl1 adicional - A DF.
bllcll - Oficio nO .?l/SFl.P.'65. de 1°1.0 eta rn.nslerenca para a Direto- autólI'TafOdo Proj. n92A51.A.64.C!1 N9 626-65 _ PDF _ Of, n ~3.E5.
c1p fevereiro de 100:1 - RC5pO~7:1 do lia do Plloimúnio. A DO. ~ A l' See. de 15.2.65 _ Comuunlca impossib1-
CO~'Th'L. ao lU n9 2.681-64. da D<,p.1 . Em 16.~·G5 )';9 599 _ Nelson Parllcker _ Req. lldnc!e de informar o número de De-
IVI'.!'c Vmras. A 1. Se~, • I n de 16.2.65 - e<llic!ts cancelamento ~embargadores do i!'J, Procurl1l1ores e

!'N 552-65 -;- Presldcncill da Repit- N· :74-65 - Juarez de Castro Leite de fa1tas _ A DP. Membros do Mln. Público, por. ná<l
bli"a - 011c1O nO ~2iSRP/05, de 10\-- R".q. _de 16 dc tevcreim de ~965 - ser assunto afeto â PDF _ A 1. See;
de fevereJro de le6S - Resposta do MajOla,ao de Oratu!Caçâo adhconal. N° 600.65 - Geraldo Thomaz de N9 6:!7-65 _ Senado Federnl- Ofi-
GTB ao RI nO 2.602-64, do Dop. JoãQ A DP. _ . 1\qulno - R..."Q. tle 16-2-85 - Férias cio 09,140. comunlcJlndo nprovnç1ío,
E'ê'rcullno. A l' Seco I N9 575·(15 - Haroldo Adelmo Nar- - A DP. com emendas do Proj 2424 B 64 CD

~'l9 f.53-65 - Presld~ncla da Repú- clso 7. R:CCi. dOa ~6 de fevereiro de 1965 _N9 601-65'~ MinJ,lério da Saúde - _ A 1~ Seco • •.. . .
bJlCa - Oficio n9 23/SRP/65, de 10 ~ FerJaH e re.c_<;so. A Dl'. Av.6-BR. de'15,2.55 - Resposta ao N9 628-55 _ Antônio Cap dd Sitia
de fevt:'reiro de 19lJ5 - Rcspostn!lo N9. 576-65 - Senado F'cderyl.1 - RI n9 2.591-8~, do Dep. Anisio Ro- _ Reg de 17-2-65 _ cari'Cl.'lnmen'o
DASP no RI n9 2.6!2-5'1, do Dep. Of,oll) u' 119. dê' 15 de fevereiro da cba - A l' Seo. ' c!o de'con!<l de aluguel _ A Da .
Mcrlolros Neto. A l' Sne. 1965 - En~!lmlnha autógrafo do Pro- N9 G02-mi - Adroaldo Mesquil.a ü N9 629-65- otnelllo RodtlRués d~

1',9 554-05 - Prer,iü~!l<lja da Repú_.je!o n9 2.0~9-A:'6~-CD. A 1~ Seco . Costa_ - !'eq" de 10.265 - so~;cl~ Lacerda _ Req. de 16,Z.65 _"Canee-
bliC:l - OficJo n9 24/SRP/65. de 10 N9 577-65 _ Senado Fcderal _ certldao r·e l.cmpo de Eervl~o .publ.; lamento de desconto de nluguel
ele 1r'le1'el..o de 1965 -:: Re.spOf1l;'l 'do OflClo n9 1200

, de 15 de feyeteiro de ~o como DeJlul~do ,Federal - À 1 A DF.
DASP no RI n? 2.57o-6~. do Dep. 19C5 _ Eneamlnha autógrafo do Pro- ~,zc. ,. N~ 630-65 _ Expedito Jo~é Custó
o~,,·~o ~nTdo"{). A 1~ Sec~ . ' jdo n9 1.05Z-B/59-CD. A l' Sec.. N" G03.5; - Hélio Roberto Túrres dIa _ Req. d! 17'.2.65. solicltando

N" 5.-5-lõ - I'rcsld~nrla da Repú-_' N9 578-65 _ Senl!do Federal _ Rocha - Rrg. de 16.2,65 - Ave'ba- férlM _ À Dl'.
bllc'l - Onelo tI? 25 'SRP. 65, de 10 Oficio nO 121. de 15 de fevereiro de ~50 dp tempo de S~l'Vi~? - A DF O'i N9 631-€5 - Senado Feê!eral _ Ofl
<10 f('venl,o de !DC5 - ,Resposta do ll965 __ Enc:nnlnlul autógrafo do Pro- N9 604-65 - Seça·j Plotoc~lll.-" - cIo n9 CN·10-Urllente. de 1'1.2.65 _
DAS.? 0.0 m n, 2.729-64, .cio Dep. jetil nO 2.S53-B/64-CD. A l~ See. elo n9 2'65. de 16.2.65. _olot"lt_'1dO Comlllllcn o eanceiamento de e'!!SSâJ
1\ranu-PlVíI. A l' See.· - ilnlforme - D. Patl'. Conjunta _ A MeS1l

N? 556·65 - Pre~ldrnrln da Repú- 1'f9 519-65 _. Senado Federlil - N° 605 65 - S?c. Oeral. ela Preso N9 632-65 _ Marl~ de Lourdes de
~lim -_. !J!Jclo nO 26:!;RP/CS, de 10 Ofjclo n9 122,.de 15 d!? fevereiro de - Doc .. de 16,2.65, comUnicando !!Õ- Sol"" _ RCfl. de 16.2.65 ~ Recesso _
,~, fpvcrelfo ue 19{~5 - n~~posta d:. 1005 - Encammha llutogl'al0 do Pro- zo de ferias de funclonãrjo - A P? A DP ,
~mAU PO TIl nY 2.CJJ9·64, do Dê'p. jeto lJ'l 2.359-64-C'D, A 1~ Seco N9 606-65 - Izaura Telxelra -:: RPq. N9 633-65 _ Renato Archer m~p.)
Oot,u1\" 1'.1l'ura.. A 1. Seco N9 580-05 - Senado Fc(~eral - de 16.2.65, solicitando CDnCe!~no de _ Req de 17 2 55 _ SolicItando In-

N" 557·fS - Presld~"cln da Repú- Oficio 119 123, de 15 de fevereiro de.llcenea prl'mlo lã deferida. - A DP. !ormaçÕ!'S a re~p~lto de desconto a fao
blln - 011('\0- n' ~t'/SRPi6;;, <te 1r 1965 - Encaminhl,l lIutil:lrafo do Pro- N9607-65 - Dlr. Sel!Ur9nça - Ofl' vor do fA"'1 pàra pagament ce lIl:!-
de f~'i['r['li'O ae 1065 - R~sP<".,t!l da jcto n 9 3·,a86-B/51-CO. A l' Seco elo--nO 51-65. de 16.2.65, comunlcan- gt1el _ A no o
RIJ],"'B no nr n9 :I. 7~7-lJ5. do Dep. li!' 581-65 - Senado Federlll - do vingem ele a funcJonârlos li OB -:- N' 634-65- -.: Oecar ClIrIlo.o IDep. >
O['fnll0 Mnnl':l. A 1~ Seco • OfIcio n? 124) de 15 de feverclro de A DF. ~ _ Req~ de 17.2.65, solleltando lu-U-

H,' r.58·F~ - Pr~~\dlo'lcla da Rep11- 1965 - EnClimlnha nutógrafo do Pro- N9 606-65 - IPÃSE - or: n DF?- flcaeãn de falta por motlvo de doença.
bllçll- oerdo n~ I$O/SRP/05. ele 10 jl'U> n9 2.a61-64-CD. A 1. Seco '1-05. de 15.2.65_ - Comumca fornm A Pres '
d" rl'\'o-l"'iro de 11165 - nCSIJo~I.o. ao N9 582-65 - SenRdo Federal Oficio e.r·rovRdos descontos de 5% para Be- - N9 635 65 Se~ão de j>1'otoeol0 _
RI n Q 2,611;-&4 iDASPI, fl{l Dep. n? 125. de 15-2-65 - EncamInha au- neticln ee Ji'amIlla. a. favor de De.p. Of. n9 3.65,-dC 1'7.2.65 __ So11ell"
Os~rs C!lrl1oso, A l' Sr.c. tOgl'afo do -l"roj. n9 619.B-6:1-CO - da CO - A DO_ o1'- provldêncla.~ referentes a mnterlal de
N~ 559-65 - Pre~lrlênrla da F'",pú- A l' Seco N9 609-65 - Reny de SOoolt SI 'le~- ex~dl nt A D patr .

bl!riJ. - Ofldo ]\9 31/SRPI65. de 11 N° 583-65 - Senado Federal - Ofl- tre BllnhN _ P.:I'g. de 16.2.65 - Pe- e ~ - . .
de fevereIro de 1965 - Resllosl,2 preg-lc1o n9 126. ~e 15-2-65 - Encaln'IÜU\ riM - A UP. ,o -, N~ 836-65 - Jayme PltagllP.ry
t.1lf1a pl'lQ MF.l\O :RI jJ9 1.578-04, dOlnutõ;rafo llli Pro]. n Y 1.886.B.64-<:D N" 610-65 ~ walterEvarísto dos Reli. de 17.2.Gá - SOlicita ju.~tlrc~-
Dep, Ad)'llo VlaMll.. A l' See. - A 1~ S,t!<lo' 8<lnlos - RNI... do 18.2.65 - Llc~ça. çl\o de tal?-: .DF.
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N? 637-65 - MIguel Caldas l"en'ei- N9 662-65':"" Ministério da Fazenda.
ra - Req. de 17.2.65 - cacceismen- - Av. GB.99 - de 16.2.65 - .Res
to de desconto de aluguel - A DG. . posta. ,ao RI. n? 2.347 de 1964 - do

1'19 638·65 - Maria Geralda , Orríco Dep, castro Costa. - A 19 Seco
'Pupak _ Req. de 9.2.65 - Justlflca- N9 663-65 - Ministêrlo da FlIzmda.
ção de falta _ A DG. - Av. GB.100 - de 16.2.65 - In-

, 1'19 639-65 _ MVOP _ Carta nüme- formnções a respeito do Projeto nu
l'o 88-GM. de 12.2.65 _ Parecer só- mero 1:811 de 1964 - OD..- A 1~ se,
bre o Proj. 58-63 ..:.. I? Seco cretaría, '

N? 664 - de 1965 - Mil1istério eu,
Em 18-2-65 Fazenda. - Av. GB.IOl _ de 16.2.65

lol Q 610-65 _ Nicolau Mar~ues Fer- - Resposta ao RI. n9 2.710 de 1964
reíra _ Req. de 18-2-65 _ Aposen- - do Dep. Alvaro catão. - A 1~ Se-
tadorju i-- A DP.': eretaría, ' '

N" 611-65 _ wa.shington Romualdo N? 665-65 - Ministério da Fazendn
Silva _ Req. de 17-2-65 _ Solicita - Av. GB.102 - de 16.2.65 - ~s.
cancelamento de pagamento de salú- posta ao RI. n9 2.682 de 1964 - do
río-ramüía para sua espôsa _ A DP. Dep. Noronha n: Schmldt. - A l'

110 642-65 _ José Bento - Req. de Secretaria.
11.2.65 _ Licença especial _ A DP. NV 666-65 ...: Ministério da FaZ2Jlda

- Av. GB.I0S - de 16.2.65 - in
N° 643-65 - Francisco ·José Batista form<lções a respeito do Projeto nú-

DP~q· de 18.2.65 - Férias.- A mero 3.<185 de 1957 - OD. - A l'
N0 644-65 _ José de Queiros cam- Secretaria. -

pos _ Req. de 18.2.65 _ Averbação No 667·65 - .AdeJ1lUI1'. Soares da no-
de tempo de serviço _ A OP.. ch.. FiJho - Req. de 18.2.65'- Li-

No 645-65 _ Manoel Antônio Go- cença c\lpeclal. - A DF. -'
mês _ ...-teq. de 18.2.65 _ Cancela- NV 668-65 - A1'llaldo da Silvü Pln
mento de snlário-íamll\a'em favor ~e to - Req. de 17.2.65 - Férias e 1'e.
dependente _ A OP. cesso. - A DP. -

N9 646-65 _ TCU _ Av. 230.P.65. NV 669-65 - Rosálla Adelína de
de 15.2:65 _ EiDlícita pronunclamen- Carvalho -' Req. de 17.2.65 - Ll
to do CN sôbre contrato cujo regIstro cença para tratamento de saúde. -
foi denegado dela TCU - 1l. Preso A DG. - .

N9 647-65 _ MarIa Margarida de N9 670-0b - Jorge Elias do Couto
Alcântara _ Req. de 18.2,65 _ Li- - Rcq. 'de 17.2:65 - Férias, - A
cença para tratamento de' saúde D~o 671-65 _ Salvador Vicente _

Dt~648.65 _ Ivan Fer~elÍa d eM~ne' Req, de 18.2.65 - Férius. - A OF.
000 _ .... eq , de 17.2.65 _ Justlflca- NO 672'65 - João Canlndé .Tõlen•
~ nA' tino Ribeiro - Req. de 16.2.65 _
ÇãNOqde6!9a~~a5 -:.. DJPóaqlllm Thiago da &l.lárlo-famllia . - A DP, .

, U N? 673-65 - IPC. - Of. nO HI _
Motta. - Req. de 18.2.65 - MajOra· de 18.2.65 ~ ComuniCa desllgamentc
elío de G)"(It1flcação dicional a- .... a pedido. do IPO. do !unciollárJo dá
DP. OD - Mílton de .A1meldr~ lVIontene-

P
gro •• _ A Da.

rocesso.~: NO 674.-65 - Benlcio Mendes Tei-
:NO 65D.65 - Eva' Mírian. ~einstock :lCelra. - Req. de 18.2.65 - Cancel<1,

_ l,1.eq. de 17.12.65 - SOIIClta, paga. mento de faltas. ~ À DP
mento de passagellS relatlvM a sua. NO 675-65 - Ra,uJ JOSé da Silva ...:..
trans!erênCla do Rio - OB para Bra· Req. de 18.2.65 _ Majoração de
sllla - A DG. . . Gratificação adicional. - A DP.

NQ 651-65 - Minl~tério da Fazenda
_ processo no 424.502-~4. - RestituI- Em 19 de fevereiro de 1965
ção de créditos' (novembro de 196~) :NO 676-65 .....:. Luiz de Oliveira PÍllto
em faVOr da OEFB e do IAPI rel,ltl- - Req. de 19.2.65 ..:... Avel'bacão de
VOs a func:onárlos da OD, - A Da. tempo de serviço. - A DP. .

:N9 652-65 - Gerordo Ja1r Barros -
Req. de 18.2.65 - Requerimento di. Em ~2 de fevereiro de'1965
l'igldo 1\. EFCB e MJNI (GB\ - 150- Processos:
lfcitllndo certidão de tempo de servi-
çO. _ À DP. . NO 677-65 - Eduardo 'de OlIveirA -

NQ 653-65 - Waltel' Perez - Req. Req. de 19.2.65 - Licença es]?eci<ll.
de 1.2.65 - Licença para tratamento - A OI'. .
de saúde. - A O. Comissões. Nq 678.65 - MTPS. Of, GM/

NO 651-65 - E'oá Morelrã da Silvo. OB '19 ..:.. de 12.2.65 - Encaminha
Martins Pereira - Req. de 17.2.65 Infol"mações a respeit-o do Projeto nú-
_ Llcençll-pr~mlo - A Dl'. mero 4.310 de 1964 CD. - À I'! Seco

NV 655-65 _ Ministério da Fazend.] NV 679-65 - JoSé Oarlos Padilha
_ Av' OB-92 _ de 16.2.65 _ Res- Vidal - Req. de 22.2.65 .:- Licença
posto. 'ao RI n9 2.689 de 1964 _ do espec;uJ. - A DP.
Dop. AntônIo Bresolín. - A 1:) Se- N9 680-65 - Mauro Simões da si:-
cretarla. ' . Vl{ - Req. de 22.2.65 '- Licença pa.

Nq 656-65 - Ministério de. Fazend<\ ra tratamento de oo.üde. _ À DAM.
- Av. GB.93 - de 16.2.65 - Res- N9 681-65 - Francisco Dutra FI
posta no RI nO 1.845 de 1964 - do lho - Req. de' 22.2.65 - sall'irlo
Dep. GereIi1ias Fontes. - A 1:) Se- !amlJia. - A DI'.
creta.rla. ',N0 682-65 - Manoel de Holanda

N0 657~65 - Minlstér!o da Fazenda Cavaloonti - Req. dé 22.2.65 - LI•
_ AV. GB.94 - de 16.2.65 - Res- cença paJ'ü trntamento de saúde. _
1losta ao RI nO 1.845 de 1964 - do A DAM••
Oep. Pau'o Míncarone . .,.. A 1:) Se- N9 683-65 - Rllth de Souza Silvel-
crtarln. ra Jobim - Req. de 10.2.65'_ Llcen-
. N9 653-65'':'' Mlni.~lêrlo da F\1zenda ça para tratamento de saúde. - A
- Av; G1:I.95 - de 16.2.65 - Infor. DAM.
mações a respeito do Projeto numero NO 684-65 - MEO - Or. n9 61 _
584-A de 1955 - CD. - A I'! Seco de 17.2.65 - (Cons. Nac. Servo So-

NQ 659-65 - Ministério da Fazenda cJal) - Solicita. providências no seno
- AV. GB.96 - de 16.2.65 - Res- tido da redução das dotações àquele
posta ao RI. n9 2.344 de 1964 - do Conselho. _ A 19 secreta.r:a:
Dep. Adolfo de .Ollvelra. - A 1~ Se-
cretaria. . . N9 685-05 - Alfredo de· 0amll1'go

N9 66D-65 - Ministério da. Fazenda. - Req. de 22.2.65 - Licença para.
- Av. GB.97 - sem dat.. - Re.~- traLamento de saúde. - 1l. DAM.
poota ao RI. n9 2.437 de 1964 - do N9 686-65 - João canindéTolentl-

. Dep. José FreIre -,À 1:) Seco no Ribeiro _·Req. de 22.2.65'- So.
. NQ 661-65 _ Mlnlslêrlo da Fazenda, lIciUl. 29 via de 'título de nOlllcoçlio.

_ AY. OB.98 - de 17.2.65 - Res- - A na.
poata ao RI. n9 2.001 de 1964 -: do N9 687-65' - Afonso Hentique.s de
Dep. DervllJe AlJegl·ettl. ,- A 19 Se- Barres - Req. de 22.2.85 - Abone
eretarla. de fa.!Úl.a. - A DP.

1'19 688-65 - MEO. - Of. n9 OP. N9 712-ji5 - M. da AgriCUltura -
4.300 - de 17.2.65 - Remete pasta Of. OM. 11.AP.BR. - de 19.2.65 
de assentamento e certidão de tem- Resposta ao :RI 119 2.086 de 1964 
po de serviço de Oeraldo B. ,oastro. do Dep. Pedro Braga. - A 19 sec,
_ A DF. N9 713-65 - M. da Agl·ICuJtura. -

119689-65 - Edilio Bll.l'beres -Req. ot. GM, 12.AP.BR. - de 19.2.65 
de 22.2.65,- Gratl!icação acllelonal. Resposta'ao RI. n 9 2.488 - de -1964
_ A DP. . - Dep, EdíEon Garcià - A 19 Se-

N9 69ú-65 - Banco do Brasil S.A. eretaría,
_ or. nO Preso 65/125 - de 14.2.~5 N9 714-65 - M. da Ãgrleulturo 
_ oomun'cc que o íuncionlÍl'io Epl- Of. GM. 13'.AP.BR. - de 19.2.65
tácío Afonso Pereira ficará à. d!Sposl- - Resposta ao RI. n9 2.668 de 1964
ção da CO pOI' mais 9{) dias. - A 19 - d Dep. José MandeU Filho. - A
S ' 19 seco
eN~ 691:65 _ Ministério da lilaúde N9 715-65 z: M. da AgricUltura. -

_ Of , n 9 70 de 1965 - de 15.2.65 - Of. OM. 14.AP.BR. - de 19.2.65
(OF.DNERu) - Remete Be>letlm de - Resposla ao RI. ne 2.381 de 1964
Informativo. - À Preso - do pep. José Kalume. - A 1:) ~e.

N9 692-65 - WiJsQn I/.lnSky dos cretana. .-
Santos - Req. de 22.2.65 _ R~C.es.zo. N9 716-65·- M. da Agr:cuJtlira -
_ A DP.· . Of , GM. 17.AP.BR...... de 19.2.65-

N0 693-65 - Guaracy Pereira - R.espos!e. sôbre o Frajcta ,nq 3.672 de
Req. de 22.2.65 ..,. Justl!lcaçao de 1961. CD. - A.1 9 secretaria.
ranas. - A OP., ' P

N9 694-65 - José_ Al'thur Matte Fi- recessos:
lho - Req. de 22.2.65 - Gratlf:ça. N9 717-65 - M. da Agl'ÍCuJtum -
ção adlc.:oool. - ADP.· Or.'nQ GM. l8.AP.BR. - de 19·2.65

.N9 695-65 - Flo~iano Augusto ~a' _ Resposla ElOS quesitos formulados
mos - Req. de 21.2.65 - Majornçao pelo Dep, Benedito Vaz - Relator da
de Gt'lltlficação a(.ic!onül. - A DP. Projeto n9 4.401 de 1962. - A·l~ Se.

N? 696-~5 - JoaquJm' Gomes Far-. cretaría,
neze Filho - Req. de 22.2.65 - oan- N9 718-65 _ M. da Ag:-lcUltul'a 
celamento de desconto de aluguel. - Oi. GM. 20.AP.:BR. _ de 19.2.65
Á no. ,.' - Resposta ao RI. no I.G5S de 1961

N9 697-65 - Adhemar WIlson de _ A 1\' Seco '
Freitas - Rcq. de 22.2.65":' Licença. N9 719-65'-' M. da. Agl'Iculturll 
para trctamento de' saúde em pessoa ot; GM. 2LAP.BR. _. de 19.2.66
da famiHü,- A DAM. - Resposta ao RI. n9 1.344 de 1964.

NO 698-65 '- Nery Bento Vieira - _ do Deí>. Norberto Schmidt• ....; À
.Req.· de 22.2.65 - Salárlo-!amllia. - 'I; Seco
A DP. , . . N9 72:>-65 - M. da. Agricu:turll, -

N9 699-65 - Fernando Rlbelro Lei- Of. GM. 22.AP.BR. - de 19.2.65
te - Heq., de, 22.2.65 - Férias. - - Resposta ao RI. ns 1.516 .ie 1964,
A DP. . _ do Dep. TeófiJo Pires. - A I?

N9 7M-65 -' Gera:do BatIsta de Se '
castro - Req. de 22.2.65 - Avel'ba.. "~~ 721-65 _ M. di\. Agrlcultlll'\!. -
ção de tempo de servjço. - A DP. O" ClM 23.AP.BR. _ de 19.2.65 -
. Em 23 ~e fevl'relro de 1965 ~posoo.· ao RI. n9 1.447-64 _ de>

Pr<>cesws. . M . -1 - A 19 Sec
N9 701-65 - Req. de 23.2.65 - _ Del'. un:z "" cao.;; iculturá-

Carlos Balde.z de Carva,lho - Salário- fN9 ~ri-6n24"'AWB~ ~ de 11l.2.65
famílla - A OP O . . . • • - 1964

N9 7Ó2-65 _ MinJ.slêrlo da Agrlcul- - Resposta ao RI. n9 2.6n3 de. e
tur!l _ Of GM ()1}AP/BR _ de 19 - do.DcP. Benedito Vazo - AI. S -
d f .. ' d 1965 - R t o cretal'la.e eveleIro e cspos a Il N? 723-65 _ M. ria Agricultura
RI. n9 2.610 de ;964 - do Dop. OSeas f GM 25.AP.SR. _ de 19.2.65
oardoso. - A 1~ Seco ~ 'Resposta ao RI. n9 2 703 de 1961

N9 703-65 - Ministério da. Agrlcul- _ do Dep. Muniz F,tlcão. - A 1:)Sil-
tura - or. OM. Ul de 1965 - :Res- eretarin. .
posta ao RI nQ 2.735 de 1964 - do N9 724-65 - M. da Agl'!cultura -
oep. João veiga. -;- A 1; seco Of. aM. 26.AP.BR. - de 19.2.~5

N? 704-65 - MinIStério' da Agrlcul- _ Resposta ao R!. n9 I ~n de 190!
tuxa. - Of. GM. 03..AP.BR. - de _ do Del'. Benedito Vazo - A 1~ Se
19.2.65 - Resposta 110 RI. n9 2.213 eretorla•.
de 1964' - do Dep. nerbf~t Levy. - N9 725-65- - M. da Ag,lcultura --;:
A I" Scc. . Of. GM. 27.AP.BR. - d" 19.2.?,n

N9 705-65 - M. da Agl·,cultura - _ Resposta ao RI. 'n? 1.470 de 1904,
ot. GM. 04.AP.BR. - de, 19.2.65 - _ do Dep. paulo Muca~mi. - A l~
Resposta. 60 RI. n9 1.79tl de .1964 - Seco
do Dep. Luclano Machado. _ A 1; N9 720-65 - MVOP. - AV B.53-
Secreta.ria. de 18.2.65 - Respvsta ao RI. núm~-

N" 706-65 _ M" da A""'iculiur _ 1'0 1.807 de 1964 - do Oen. AroLo
. e'. \!. cal"'i'alho. - A l' Bec. ,

Or. OM. 05-AP.BP, ...,. de 19.2.61 - N9 727-65 _ Sebastiãe> Roberto do
Resposta ao ~I. n9 1.~27 ,de 1964 - CRrn1e> -Req. de 23.2.6J - Férias.
do Dep. AntonJo Fel!cmno. - A 1'1 _ A DP.
See. . N9 72&-65 - MTPS. - Or. GM.

'})'9 7<l7-65 - M. da Agncultur[l - BR 235 _ Q.ll. 19.2.65 - Resposta. ao
Of. GM. 06.AP.BR. - .de 19.~.65 RI: n9 1.101'e 1963 - do Dep. Ady-
-.Resposta ao RI. n? 2.,AÇ de .964 110 Vianna. _ A H Seco .
... do nep.. Tl.lbe>sa de Almclda.·- A N9 729-65 _ MTPS. -'Of. GM.
1 Seco 131,1. 236 _ de 19.2.65 _ Resposta ao

N9 70S-65 - M. da AgriCUltura - RI: n9 1.736-64 _ do Deputado Ar-
Of. GM. 07.AP.BR. - de 19.2.65 - nnldo Nogueira 1l. 1? &.lc
:Resposta RO RI. n9 2.481 de 1964 - N9 73D-65 _.MTPS. _ ·Of. OM.
~et~~~' castro. costa. - A 19' Se- BR. 237 _ de 19.2.65 _ Resposta ao

N9 709-65 _ M. da Agl'icUltuxa' _ RI. ~9 70 de 1963 - do Del'. pedro
0 # OM 08 AP 13'" '19 2 6b' catalao. - A I? Seco

L. •• '''9 - "e? .. - N9 731-65 - MTPS. - Of GM.
Resposta ao ~I. n 2.62~.64 -:" do BR n9 238 _ de 19.2.65 _ Resposta
Oep. João Veiga. - À 1; seco ao:RI n9 2.399 de 1964 _ do Dep. Jose

NQ 710-65 ,- M. da. AgricUltura - Freire• .,.. A 1; Seco
Of. GM.~09.AP.BR. -de 19.2.65 - N9 732-65 - MTPS. - Or. G1L
Resposta ao RI•. nO 2.210 de 1964 - BR. 239 - de 19.2.65 - Respc>sca.
do Dep. Renato Oelldônio. - A l' ao RI. n9 1.008 de 1963 - do Dop.
seco Adyllo Viana. - A I? seeretaM.

N9 711-65 - M. da. Alll:klulture. _ Nq 733-65 - MTPS. - Of. GM .
ot, GM. 10.AP.BR. - de 19.2.65 _ B:R. 240 _ deI9.2.6ft -' Re.spostJl.
:R8pOlSta ao requerimento da Com. 60 RI. n9 1.557 de 1!164' - do Dep.
Aa'. e PaI. Rural à Indlcaçio n9 li de Muniz 1"&cAo. - A 1. Seco .
1!l118 - do Dep. António Fel1Gla.no. - NO 734-65 -' MTPS. - Of. GM.
A. 14 Sec. :&R. 241 - de 19.2.65 .,.. Resposta. ao



n1 I '13-1 de 19&& do....... Jo1I- Jf' "S6-65 - M'I'PS. - Oficio '!Ui. niM he.ver ald.o autorizado .. ficar to )ft 004-65 - M9 Ind. • Com. -'
~ ical•• - A-1J~.~· mero 'OM.BR. 171 _ de iQ.t.eJ- dlep~çA() da 00. pelo prazo d. i or. AI'-83. de 18-2-65 - Resposta ao
J N9 735-811 - M'1'PQ. _ or. OM. Res.posta ao lU. n~ 2.548 de 1* - IUlO o ÓonfeN'nte de V610res - Pe. IAA ao RI 1.950-64, do Oep. At
ER. - delll.I.8II- ~o:wa~ -~. do Dep. Ololll1cio Preltll&. - A l' dro'Rcmcro P. Burlamaqui. --A fonsg Celso. - A l' see,
JJOlltn ao RI. n9 s.m - 49 D6p. secretaria. OG. ,. Nq 805-65 - MO Ind. e Com . .:...
~nymundo Asfora.. - A l' SH. N9.757-65 _ MTPS. - Oficio nú- . N9 779-65 - M. da Fazenda. - on, Of. AP-35. de 18-2-65 - Resposta ao
I N9 786-65 - MTPS. - Oi. 01'4. mero <lM.BR. 272 - de 19.2.65 - elo n: 1.011 _ de 11.2.65 - comum, RI n? 2.235-64, do Dep. Aureo Mello.
:SR. '243 - de 19.2.65 -'RN\)OIte, ao Résposfxl. 110 RI. n9 2.412 de 1964 - ca havl'r sído 4uiorlzado a 1icar 11 - A 1~ Seco
R,I, nv 1.378 de 1984. - de O!!p. do Dep. Antônio Bre.so\in. - A l' dlsposíçãO da 00. pelo prllZO de 1 N9 806-65 - M9 rna, e Com, ......
Mlmiz Falcão. - A l' 1i*l. Secretaria. ano. o Agtmle FJscaI do ImlJÔSto de or, AP-40. de 19.2.65 - In!ormaçoeJ
I :N? 737-65 _ M'rE'S. - OC, GM.BR.. N9 '158.65 _ 1\1TPS. ~ oríclo nü- consumo - EdUArdo Jorge Pere!ra 6 respeito do Proj. 1. 683·52-CO. -
2'11 - de 11l.2.65 - ReapOllloa ao Rt. mero aM.BR. 273 - de 19.2.65 - JR. - A OG, A 1~ sec,
11" 1.325 de 1964 - do Dep. Gerem\!a$ Respost.1. M RI. n9 2.587 de 1964 - N9 7M-65 - MVOP. - Carta nú- N9 807-65 - M9 Ind. e em, _
'l;'ontes. - A 1. seco do Oep. O:omlcio FreIt:I.S. - A 19 mero 107-GM - de 16.2.65 - Res- or. AP-41. de 19-2-65 - Resposta ao

N9 738-65 - MTP8.. - (Cancela,. Decretaria. . pasta ao RI. n9 2.584 de 1964 - do mc ao RI 2.509-64 do Oep. Hegel
do>. No '159-65 _ MTPS. - Ofício nú- Dep. JOSé Mula RlbelrO. - A 19 se_ Morhy. - A 19 Seco
I N9 739-tl5 - MTPS. - Of. GM.B'it. mero GM.BR. 274 - de 19.2.65 -' cretarla. No 808.65 - M9 Ind. e Com. _
246 - de 19.2.65 - Rescpost.a ao RI. ::tespo.!1ta. ao RI. n 9 852 - ue 1964 - N9 781-65 - MVOP. _ Carta nú- Resposta ao mc ao RI n9 .2539-64.
:n9 2.638 de 1964 - do oep. GlénlOI do Dep. Oswaldo zaneüo. - A l~ mero 111 - de 18.2.65 - Resposta do Dep. Herbert Levy. - A 1" see.
:M:o.rtlns. - A 19 Secretaria. secretarra. ' • do DNER. 110 projel<l h9 2,085 de 1964 (Of, AP-42. de 19-2-65).

N0 7An TPS N9 760-65 - MTPS. - Oficio nu- - A 19 S';.c. , N9 809-65 _ M9 Ind. e Com. _
.....-65 - M • - OF. GM. mero aM.BR. 275 - .de 19.2,65 - N9 782-60 - Senado Fedaal - Of!- Of AP-43 de 19-2-65 _ Res""'.ta ao

:SR, 247 - de 19.2.65 - Resposta ao ReSposta. ao RI n9 2.258 de 1964 -e-. cIo n9 191 - de 24.2 -,65 - En~\lml. IBé~ao Ri n9 2.576-64. do D~P. Dír
RI. n9 2.508 de 1964 - do Dep. Ady- do Dep. Ney Maranhão. - A l' se. nha autógrafo do pro,Jeto qUe [j.~e ceu Cardoso. _ A 1~ Seco
110 Viana. - 1.,1

9
Secretaria. cretaria. SObre o melo circulante, - AI· fe- N9 810-65 _ M9 tnd, e Com. _

N9 '141-65 - MTPS. - Of. oM. N9 761-65 - MTPS. - OfiCio nl1- cretaría. . Of. AP-44. de 19-2-65 _ Resposta 1(0
BR. 248 - de 19.2.65 - Re/lposfa ao Resposta ao RIn9 692 - de 1963 - N9 783-65 - Senadg Federal - RI n9 2.694-64. do Dep. Gabriel lIer-
RI. 0 9 1. 529 de 1964 - do Dep, Ady- Res))OstllS ao RI. n9 692 - de 1963 - Ofielo 119 190 - de 24.~.65 - Ene(\mí- mes _ A I" Bee,
1jo Viana. - A -I' seco ,do Dep. Muniz .Falcão. - A 19 se- nha IlUtÓgl'a!O do Projeto que. "e<l1'- N9 811-65 _ José Arthur Malte FI-

N? 742-65 _ MTPS. _ Of. número cret<ll'ia.. gan~ a Ca.s."I da Moeda. - A .' SO_ lho _ Req. de 22-2-65 _ Férias. _
N9 762-65,-' MTPS. - Ofici{l nü- cretaria. . A DI:'.

GM.BR. 249 - de 19.2.65 - Rc.s- mero aM.BR. 277 _ de.22.2.65 _ N? 784-65 - Assoc. Bras. Ind , ~1l- N9 812-65 _ Antônio Ferrelra. _
posta ao RI. n9 2.582 de 1964 - do Respoota ao lU. n9 834. de 1963 _ <lo mentaeão - OfIcio n9 110 de 16 de R"" de 18-2-65 _ Solicita encamt-
Dep , Carvalho sobrinho. - A I" De'" T • Dutra A l' see fevereiro de 1965. - tnrorme a. .res- h-'" d t - 't
Seco .. ' arso . - ic • Ú peito do Proj n? 2 641-61-CO _ A 11 ar pedido e Cer ídão de empo de

N9 743-65 ,... MTPS. - Of. número N9 763-65 - MTl'S. - or lo -n - n Sec .. . serviço. - A OP.
GM.BR. 253 - de 19.2.65 _ Re.>pos- mero GM.BR. 278 - de 22.2.65 - . N9 813-65 _ Leopokíína Bulhões _
1D. ao RI. n9 1.240 de 1963 _ 00 Respo.ta ao RI .. n9 2.;;83 de 1964 -;; N9 785-65 - Heitor Matte - ReC/. Req. de 25-2-65 _ Majoração de grn-
'Dep, ossían ArarJpe, - 1.1' Secre- do Dep. Jo~ MarIa RIbeiro. - A 1 de 23-2-65 - Frins. - A DP. tiflcação a(llclonal. - A DP. .1
tarja. ' Secretaria. '. N9 786-65 - Jorge de Souza - I'.eq. N9 814-65 .-' Odilon Francisco de

N9 744-65 - MTPS, _ Olic~o nl1- N9 764-65 - MTPS. -: Oficio nu- de 22-2-65 - Licença especial. - A Oliveira _ Rcq. de 23.2.65 _ Aver-
mero GM.BR.. 255 - de 19.2.65 _ mero OM.BR. 279 - de 22.2.65 - DP. - baçáo de tempo de serviço e majo.
Re..posla ao RI. n9 2.569 de 1964 _ RespOsta ao RI. n9 2.336 de 1964 - N9 787-65 - AntônIo Saraiva Ro- raçâo de gratlflcaçAo adlclonal. _
do Dcp. Daso Coimbra. _ A I" S~- do Dep. Muniz Falcão. - A 19 se· drlgues - Req. de 24-2-65. - Aver· A DP.
cretarJa. cretarla. bação ele tempo de servIço. - A

N9 765-S5 - M. da Ind. e Com. - DP. Em 26 de fevereiro de 1965
N9 745-05 - MTPS. - Oficio nÚ· Ofldo AP.32 - de 18.2.65 - _Re5- N9 788-65 - Jósé Brasil Chile Mo- N9 815-65 _ Aurlmar Ribeiro de

mcro GM.BR. '256 - de 19.2.65 - posta .ao RI. n 9 2 389-64a - do Oep. lIna - ReC/. de 24-2-65 - :Férias. Almeida. _ Req. de 25-2-65. _ Fé-
RespO.'l!!\ ao RI. n9 2.687 de 1964 - Anlôruo Breso1!n. - A I. Seco - A DP. rias . ...,. A DP.
do Dep. Hegel Morhy. - A I~ seeie- N9 766-65 - M. da Ind. l! Com. - N9 789-65 - IAPFE8P-- dUelo N9 816-65 _ IPC _ Of. 14-65-11'0
tarja. Of. AP,36 - de 18.2.65 - Resposta 119 DDF-203-65-8I-32 de 22 de feve· de 26-2.65 _ ComuniCll freqUêncla

N0 746-65 _ MTPS. _ Ofício nú- ao RI. 119.2.013-64 - elo Dep. Stéllo reiro de 1965 - Solleita remessn dos de funcionãrios ré4uesitactos. _ A.
Maroja, - A 19 seco comprovantes de recolhImentos das DP

!nela 257 - ele 19.2.65 - Resposta ao N9 767-65 - M. da Inel. e Com.•- taxas de ocup~ão dos servidores da N. 817-65 _ IPC _ Of. 13-63-IPC,
~1~ig9lrét:~~19l\;-s~~.Dep. Dio- oro AP.38 -; de 19,2.65 - Respo.sta CD. - A l' Seco . ,de 26-2-65 _ Comunica relníclo de

N? 7-17-65 - MTPS. _ Of. núme. - ao RI. n 2,586 ,.de 1964 - 00 NV 790-65 - Ivan FerrClra de Me- gõ7.o de licença-prêmIo de funcloná-
)'0 GM.BR. 258 _ de 19.2.65 _ Ecs- Del'. Antônio Br('.m m. - A l' !:le- nezes. - Req. de 23-2-65. - Salárlo- ria. _ A DP.

d crel.:lrlll. famllJa. - A DP. N9 818-65 _ Dlr. Comunicações _
J)Qgln 00 RI fi9 2.723 de 1964 - o N~ 768-65 - M. da Ind. e COm. - N9 791-65 _ Esther Ricardo Ca- Of n9 4 de 25-2-65 _ Encaminha
Dep. Diomiclo Fre\tas. - A l' Se. Oflco AP:39 - de 19.2.65 - ;Res- braI - Re(f. de 24-2-65 - Licença ~Ia de' plantão do' ('..amaval _ A
cretarlll. p~la /lO p. nV.2.253 de 1964 - do para tratamento de saúde. - À DAM. DP. .

N 9748-65 - MTPS. - OHcio M- D<? EUCldcs Wlcnr. - À l' Seete- NV'792-65 - Senado Fc~eral -,Of. N9 819-65 _ MV Ind. I! Cm .. - ar.
me.ro OM.BR. 259 - de 19 2.65 - tar~~. . , .• 182 de 23-2-65'- Comunica aprova- NDA-19 de 25-2-65 _ Comunica fre.
RespDs14 !lo RI. n' 2.240 de 1964 - NR 769-65 - Juba da 81,Vll Bl'llgA/1 ção com ('nvla íi. sanção J)resldene).J. llüt!ncla' de funcionária à disposição
do Dl'P. Adyiio V:llna. - A I' Se. - eq. de 22.2.65 - Recesso. - do Proj. n· 2.464~64-CD. - A l' dllquele Mln. _ A DP.
cretaria. DP. Sec

NQ 770-65 - Levy !\t:lcho.do -ll.eq. N~ '193-65 _ Francisco' Neves da NO 820-65 - Servo Dlvulgll.ção--
N' 749·65 - MTPS. -'Oflrlo nú, rle 23.2,65 - Licença especial. - A Cunha _ Req. de 24-2-65 _ Canee- Of. n99 de 26-2-65 _ Cmunlca subs-

mero GM.BR.. 260 - de 19,2.65 - DP. lamento de faltas. _ A DP. tltutção de funclonário. _ A 00. .
Rcspnsta ao RI. n9 727 de 1963 - do N9 771-65 _ Alba CnvalCántl _ N9 794-85 _ C(\rlos Brasil de Araú- NO 821-65 _ Servo Olvulgaçáo _
Dep Dlomiclo 'Fl'eltlls. - A l' Secre- Req. de 23.2.65 _ Majoraçã~ de jo - Req. de 19-2-65 _ Licença para Of •. nO. 10 de ~6·2-65 - Comunlca
taria. Orat AdlclonaJ _ A DP tratamento de ·saúqe. - A DAM, freqUêneia de pessoal lotado naquele

N9 750-65 - MTPS. - Oficio nú: N9'772-65 _ Ít.agyba JoSé de 011- N9 795-65 - Harry EIldel - Req. servlço. - A DP.
moro 261 - de 111.1!.65 - Resposta. no "elm - Rtq. de 17.2.65 _ Llcençll de 24.2.6? - .sollclta. atestado de N9 822-65 - MVOP - A'9'. B-56.
RI. nQ 991 de 1963 - do Del'. Geral· espec'G.t. - A DP, compareCimento. - A DG. , - Resposta ao RI n9 2.408-64. do

d A 1$ "'. 'N9 796-65 - Oelalr de Mattos Re- Dep. Onlldo Sampaio. - A 1. Seco
do Gue e.s. - Q<C. N9 773-65 _ GTE. _ oro GTB.B zende _ Sa1árlo-fanú1ia. _ A DP. 'N9 823-65 _ MVOP _ AV. B-5'T.

1'19 '51-65 - MTPS. :- Oficio nú- 119461 - de 23.2,!)5 - Solicita imor. N'I '197-65 _ 'Marlna' Pereira das dc 22-2-65 - Resposta no RI número
mero GM.BR.. 264 - de 1!}.2.65 - mal' situação funcional de .JerÔnimo Neves. _ Licença. para. tratamento 2.226-64. do Dep. Pectro Catalão. _
nesp(Gt,ll, 80 flI n9 1.255 de ~963 - Ruflna D'Almelda - da CD it 4' Se- des aúde. _ A DAM. A l' Seco
do Dep. Teó1'ilo Plre~.• À 19 se- cretal'la. N9 798-65 _ Bello Gonçalves. _ N9 824-65 _ MVOP _ Av. 134-GM.
crptal'ln. N9 774-65 - MTPS. - Oficio nCi- Req. de 23-2-65. - :Férlas e recesso. de 22-2-65 - Resposta ao RI nfunero

NQ 752:65 - MTi'3. - alicio nú- mero GM.13R. 262 - de 19.2.65 - - A DP. 2.117-64. do Oep. Aroldo Carvalho.
mero GM.BR. 265 - de 19,2.65 - Resposta ao tU. n~ 2.154 - de 1984 Em 25 de fevereiro da 1965 _ A I' Seco
1-lc-'posla no RI. nQ 2.136 de ,1964 - - elo Dcp. Dlomklo .FreltllS. - A l' N' '199 65 M I 'H . F'lh N9 825-65 .:.. Ivnn Ferreira de Me.
do Dep. Ady110 Vlnna. - A l' Se- secretaria. _. - ar o onorlO. I.o ne2es _ Req. de 25-2-65 _. Férlas. _
crelarkt. N· '175-65 - JO-~ Rodrigues Clutves - Req. de 25-2-63 - aratiflCaçao A DP.

- Rcq. de 23.2.65 - Sollcita lotação adle1onal. _- A DP. N9 826_65 _ M9 Marinha _ Of. 313.
Nq 753-65 - MTPS. - Oficio nú- no Setor Rio por motivo de saúde. N 800-6~ - Dir. SCg'uranca -:; Of. de 19 de fevereiro de 1965 _ Resposta

Rlll;:~POo?t.?:'l ~BoRR· I .26n61 -,.9d53e Je9'~9'~~ =- A Da. n
d

9 61, de
d

24-
é2-65

-d comulnlca .1I1lcln ao tU n9 2.062'64. do Del'. Jorge Ka-
,~ o ~ ~ , d' e ~ózo e f rla.s e func onárlo. - lume A l' Secdo Dep. TeófUo Pires. - A 19 se- Em 24 e fevere:ro de 1965 A DP. . • - .

crcL.'\rh\. Processos' N9 801-65 - M9 Ind. Com. - Ofl- N9 827-65 - M9 Marinha - OCl-
N9 754-65 - MTPS. - Oficio nú- ' , cio AP-45, de 19-2-65 - Resposta ao cio n9 314. de 19-2-65 - ltesposta ao

mero GM.BR. 267 - de 19.2.65 - Nq 776-65 - JOSé Bonr{!tto - Req. IRE ao RI n9 2.606-64. do Dep. Car- RI n9 2.060,64. do Dep. Jrlte Kalume
Re'po~t.n. ao RI. n' 2.357 de 1964 - de 22.2.65 - 1"érias e "Recesso. - 4 los Werneck. _ A l' Seco _ A l' Seco
élo Deputado Gerem1a& :Fonteos. - A DP. N9 802-65 _ Fellsberto da Silva - N9 828-65 _ MI' Marinha -:.. Off-
I" Seco N9 777-65 - :José nt-jrJf,ues Oh!lvell Req. de 25-2-65 - AYllrb!lc;!Io I!e cio n9 315. de 19.2.65 _ Resposta aO

N9 '155·65 - MTPf,. - Ofício nU· - Reli. de 23:2.85. - PrOrEoga.c1o de tentpo de serviço e gratificação adl- RI n9 .2.051-64. do Dep. Jorge Xa-
mero GM.BR. 270 - de 19.2.65 - 1Icenll& para trllÚlmento ~e saúãe. - clonal. - A DP. lume. _ A 19 Seco
Resposta no RI. 119 2.2lffi de 1964 - A DAM. N9 803-65 _ Jelfson Rocha D!LIl- N9 829.65 _ Valmásio Nunes Ara-
do Dep, Oseas enrdoso. - A l' se· N'. 778-65 - M. da :Fa~enda - or:- tu - Req. de 22-2-65 - ReceátO., gllo _ .Req. de 25-2-65. _ Férias.
crctnrla. elo n' 1010 - d. '1.2 85 - oomu__ A. DP. _ }. OP.
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Em 4 de março de 1965 celamento de. sal:írlo-fnmUla..- A ISuncão de 'funções de Ouardll. de, Se- fn1ta dell!sinllt~ra da. pullíú. - A
NQ 830-65 - José Eduardo Ilocayuva DP. . gurança: -, À DE'. ", DF.

- Réq.·· de ~'26-2-65 - LIcença' para N9. 880-65 - Lulza Rosalina da N9.1138-65 - Dír; Segurança - 01. Em 11 de março de 1965
tratamento de saúde. - A DAM. PllixiUl. - Eeej. de 24-,lh65 -"-Férias. 79-05, de 8-3-05 - C01)'lunlca inicie NÇ 917-65 -, Edson cartos Mota -

1<9 nal-05- Eurico de Souza. - - A DP.. • de Ilcença-prêmío do]! !uncionnrics f.rq, de 8-3-65 - Solileta desconto
RCC]. de' 4-3-65. - Férias. - D. N9 801-65 - MQ Extr. Para Plan ," e Oenal'o Carnrscosa C01treras e Een.. 011\ fOlha 'lo aluguel. -À Da.
Conto • coord. EconC'mlca. - Of. OM~323. ríque da Conceição Jr -' A DP. NO 91b-U5'- Edll'-o BU1'!.leres

:NQ 832-65 - Pedro Aurellano de de 1965. - Comunicafrcqüência de ':NQ 8a~-0&- Jos{, P,,,"n"Jldr~ ela Sil- R. "'. de 11-3-S5. ~ ~ HoJlr.l!r cance-
i"llu1a. - Req. de 4-3-65.·- Salt.- runcíonârlo. - A DP, VH. - Rf;q. de 9-3-65 - Férias, lamento de desconto 'dt', aluguel. -
no-ramüía. - A DP. NQ 862-65 -' He1cio 'de Oliveira A DF À DO. •

Em B de março ele 1965 t.cssn. -. Reci. de 5~3-6S.. '"- 'Férias. . NQ a~0·65 - José de' Lima Silva. - NQ 9,19-55 . -l Luiz AntonJo de Sá.
NIl llJ3-05:- Domingos Snntann'- -Â DF. ' ~ , Rcq.'de 9·3·65 - Sali1"io·frmilla. - Cordeiro - !'foq.-de lI·S-Ç5. - Fé-

Req. <le 8-3~65 -' Recc!<so. -'Â DP. ~ N? 863-65 - Unlv. de Brasllia. '-::-' A DF ' , . ' das e 13:.ln. - A DP.
NQ 831-65 - Leopolc1lnll Bulhões - ConvltEl à Aula de' saplêncla-65. - N9 lJ!J.1 6(. - ':Anl<11;il' de Oliveira 't~l'. 920 65 - M9 .\'luMe. - Av. 7-'

Ecq. sem data' -, Licen'ia especial. A Pres, , Bcssa.: - Ht(,: de 9-3·.65. - Suspen"- .:3r, de '22·2-Sb - R',spJ"ta ao Rr nó-
- 11. DI'. ,N9 864-e5 - Maria de Nazareth são de fl~s~t.l'to de al'I,:':OJ. - A DG nll':'O 2.494-G1,.do Pep,Teól,lo Pi~

N9' 035-C,5 - .aenado Federal Raupp Machado. ,- Req. de ,11-1~64 . N~ !lUZ-55 -~ Wellin:;tcn 'Franco de ces, - A ,l~ Seco - ,
Of. nv 197, de 24-2-05 - ,Ecarnlllhn, - Licença,· a gestnntj)., - A DAM., Oliveira - Hrq, :i,~ 9-:·-ffi. - 'R~', R~.·921-C5- Min, E:ttr, P-Coord. '
para revísão, auté!lrafo do Proj.· nú- .NQ 865-65 - MJNI - Of. 'número cesso ~ A DP. . .. 013' .. Regiom i~ - Av. 150·GAB d..
mero 3ü-f,4-BF. - A l~ Scc., 0,225-13, de. 3-3-65. - ,Comunica ínt- ~~9 893-65 - R;cardo Nune! dn Cruz 8-0 65: - fteEpo~ta 110 ar n9 2.'752-64, '
N~ 836-65 - Senado :Federal cio de gozo de férias de funcíonáría - Req. de 9-3-05 -,Salárlo-1amílln, 10 Dcp, He~ej MOJ'h; --- A l~ Seco "

01. nQ193. de 24-2-65 ...:. Ellcnmlnha, à dísposíçêo 'dafJuele Min. - A DP. - A' DP. " .' N0 922-I1,j _ Min .l!l:l:tr. 't' eoord,
para revisão, autógrafo do Pro], nú- N9 865-65. - Jos~ Alexandre Oon-, N~ 89.4-65 - Pedro <'I.Urellano de 0111 .hegion~js - Av. !5'lOAB, de
mero 41~C4·SF. - A 1~ Seco çalves. ,- ·Heq. de 8-3-65. - Re- Paula. ,- Req. 'de 8-3-65. - .Férias 8-S-1i5 .s: fI~:.,....orta ao FU n9 2.753"

'N9 837-05 - Senado Federal cesso .. - A DP, ' . ' e recesso. - A DP. . de 100j, e Z {,3fr. do Dcp. Hegel Mo~
.Of. n9 199, de 24-2-65 .....; Encamin.ha, de ;, d !l N9 895-65 - Henrique Eduardo I';. - A' 1~ seo ,
paro. revisão. autógrafo do Pro]. 'nú. Em 9 m~r,ço e 1 05 ,Hargr,cavcs\-·Rcq. lle 3·3-61;: - LI- N' 023,~ _ UslmJll:15 _ Of .. nú-
mero 59-6'I-Sli'. - A l~ Sec, NQ 867~65 _ Francisco Dutra Fi- cenea especial. - A DP, , II1Hú PGJ;'-.!4..íl5.de li:-2-H5· - In-

:m 838-65 - Senádo Federal lho - Req. de 8-S-0S. ~ Averbação NQ a90-65 - João Araujo. - Req. fOlmn. súbr~ o Proj. nO 3H~63. - A,
or. nQ 200. de 24-2-65 - E:ncamlnhll, de tempo de" serviço c 'gratificação de 9-,3-65. '- Aproveítamento de sua l' scc. "
para, revísâo, autógrafo do Proj.nú- adicional. - À DP. - ,eSjlõsn nos quadros de fUnPioná'±ls da !'Iy ,9:!;:·il~ - nob.~rlo 8JJvll.. '.l.-.
mero 66-64-1;;1". - A 1~ sec.: N9 868-65 -Maria Eunice Martins Sec-CD. - À DO. . Rf'U,jC 11.-3-C5.. - R.Cí'enc. - A

. Ng 839-65 - Senado Federal" - e Bílva , - Req. de d·3-65. - Li- N9897-65 - Jamil Pacha, - Req, DP~ .
Of. n V 201, de 24-2-65 - Encomlnhn: cença a gestante. -' A DM>I. de 9-3-65, - Receeso. - A DP. 1'\'925-65 .,.. MQ Minai, e Energia
para revisão, autógrafo do Eiroj, nó- N9 869-65 ""'" Almir Woshington de NQ 898-65 - José Carvalho de Avi· - (!l. OM 43-65, de 11-3-f5. - Rcs-
mero l53-63-SF - A 1~ Seco Freitas. - Req., de 23-2-05. - Fé.. Ia - Licença para. trAcmento de saú- posta da, ,Petrobrás li RI n9 2.185,

:NQ 3'10-65 - Senndo 'Federal _. rias. - A DP.. ' . . ~ de.em pessoa da f9wJJlL - A DAM. dl) Dep. Norol1ha Filhu - A l' Sec
oro nq 202, de 242.65 - Ccmbnica NQ·870-65 - Victor' Brnulló Ollvette NQ 899-65 - José Carvnlho d~ Avi· . NÇ 926-65 - M9 'Mi\l~& (J En~rgia,
Ilprovaçiio. coin emcnda. do 'Proj. nú- - Req. de 8-3-65 .. - Férias. - A la - Licenr.a para tratamento de saú· _ Oí. (1!.<l.n\ 4~65, de 11-3-Jl5. -
mero 775-:S~59-CD. - A 1~ Seco DP. aé em pessoa da famllla.' - A DAM r'1.crposta (JIJ CNP .ao RI nO 1.199;63

NQ 841-65 - M? Aeronáutica - Av, N°' 871-65 '- Dlr. 'Scg'urnnça - N9 900~65 - Ismael Roble.. ~ Rell du Pop. "RJY Santos. - A 1~ Seco
003-2 OM 4-017_B. de 4~S-65 - Res-_ Comunica Inicio de r,ózode férias de de 9-3-65, ..;.. Férlal1 e jreces~o., - A NQ 927-65 - Jacy d'i No.a Amamn-

·posta ao RI nQ' 2.679-64. do Dep, funçionários. - Dl'. ' DP,.' .•:e _ Hcq. de 11-3-6~. - Mnjorar;ilo
Abra~ão S9bbã. - A 19 ~cc. ., NQ' 872-65 -'.Dil'. Segurança, - eÇ- Em 10 de It;Iarço de )965 C1e gratificação adiclo~l. ..:. A Dl'.

NQ 842-65 -' GTB - Of. 13TB-l:I- munica freqüência de pessoal reqUl- N9 901-65 _ Vlrgulíno Alexandrino 1·:Q 928-65 - 011'. S?'l.ur:mça - Of.
4llS, dc3-3-6l; .:... Encaminha c6pla sltado aO D1"61',,- A DG . de Souza. _ Req. de 10-3-65. ,... <l5·~5'dc 10-3-65. - Comunica Início
de Of. QO rAPC sõbre ,ocupantes dn ·1'9 873-65 - GTB,- ()f ..GTB-B :Férias. _ A'Dl'. da gOZo. de ferias desen';dor~ da·
Illoco 53 da A. Nort!'!' - A 4~ Se,c. 518,:de 8-3-05 --Convite a 1I1augu- N9' 902-65 ....:,·M r: A . id Al- quela Dlr. - ADP, -

NQ 843-65 -~atalma VitórIa. Lago raçfio de 300 . casas ~o,nstruid;as, nv. ves ,Machado, :.... i:~. !ca18e~_~. _ NQ 92é-65 - LU,Iz.'\ Ablguil de,;Fa-
Rlb,eiro.- Rcq. de .3-3-65 - Licença Cruzeiro. - }. ~~ SeC,o ' , Luto _ A DP , riM - Rcguerlmentl) de ,8 de março
l1 gestante. - A DAM. . . N9,-S14-65 '- GTB- Of. GTB-B NO 903 65 'UDN Of ' .u dê 196& - Ucença especial. - A D.P.-

No 841-85 - José CnrvalhQ. de Ayl- 520. de 8-3-65.,- Convite o. 'inaugu-' m' - _. _- _ '-" .. st:rn n I· No 930-65 - MQ Marinha - 'Oliclo '
la - ~eq. de 8-3-65 - 5alário-tnl,l1,I-, raçüo. de 300 ca~as' cOl1strl,lfdas no toC1:àO diip;s~ç:g' do A-:~l~~g~eJ~fI:;;; 410, de 5 de ma!ço de lnG~ - Rcspas- ,
.110. - iI. Dp. Cruzeiro. - A 1. vtce-l?res. . Ricardo Barbosa Viana A DO ,1;.,\ ao Df. 29 de 13 de agosto de 196~

NQ 845-05 - ..Amarllls Roch:;. de N'1875-65 -'.. ,OTn __ Of. OT13-B N~ .904-65 _ Mlgucl c;Ic!us Ferrei~ da C~I. - ComioUdaçiío de Bras'ilut":"""
Cunto Lemos,. - Req. de ',11-3-6~. - 521,. qe 8-3-65 - Convlt~ a lh\mgl,lr ra. _ F . de 8-3-65 _ Lie!' ca - _ - A .S ..Com. Inq. .'
SEnlnrio-famiba. -; A DI', , rM~ode 300 caSnS cOl).struldas no peoia!. ~A DP. " n":s . , NQ O;n-65 :-:' QU~l'la'Sccreta:rla-,
. No 846-65 - ElelO dOJl Santo~, -, qruzclli'o. - A 3'l Se~.. N~ 905-65 .__ Sarah PInheiro' Dú- Of. 6, de ,lO de mnrço de.l!165 - 80
Hcq. de 8-3-6~ - Férias., - AbP. N0 876-65. - 0TE. -. ,Of. ..0Tn-» tra. _ Recl. de 9-3-,65. _ .1t.stifleac licita J.ri!ormações SÓbl'O o proc;esso

No 847-65 _ José Rõmulo Cord'õiro 523,_ d~ 8-3-65 - C~11V1te a .maugu- ,Ao de faltas. _ A DP,' . anexo. elistrlbuldoàquela Sec" O!'~~-
;R 'c1 8365 'LIcença para taçao de 300 casas oonstrUldas no NQ 609-6'j Fra:l-',co A D A do dó Dcp Pedro do Faria.

;.ata~~toede-s~úde:--ADA.'AJ. CrUzeIl'b. - A it Se~. bastos.·~'F;ias. -"'1 Dl'... '-" ÀD,'CO!1~" ,
N~ ,848-65 :- Josê ca:rI9~ da_ posta NQ 877-65 - OTB - Df. GTB-B ,N~ 007-65 - José' EdnsrdJ Bocayu- NQ 932-65' ~ . Quarta secrel:nri~ -

- HeC}. de 8-3-65 - GratlflcRçao n.c;U- 550. de 6-S-65- Convite li. inaugu~ \~. -,- ~,eq ..de l-3-6,? - Pl'orroga- Of. nQ 5.. dc 10 de março elo lUSo 
elnna!. - A :DP. . raçiío ,de, SOO casas cpnstl'uldas no ~ao :<10'. licença para tratamento de Solicita lnfO!11111çoCS' EÍJbl'c o p.roecsso

1'19 849-05 - j\rnaldo da Silva Pin, CrllZclro. - A. Pre.•. _ .. ..auae. - fj. DAM, . ane:- disl,rlbuldo aquela Sce., orlun-
to, - Reg. de 8-3-65 .- Reeonsl,de- N9 67a~65 - OrB ,- Of., ,GTIl-B N( 908-YD - Jose FeneJl"l1 Mattos do J:; Dep Geraldo 1JIelJa Mourão.
raç!io de nto. - A Da, 559~ Jle 8-3-05 ~- Convite a .1Ilal1gu~ ,- Rcq. de 10-S-05. ~ SalárJo-!álliilla _ A D. c~nt. - ,
,NQ 850-85 - .Manol~l Ram!llho. - raçao de SOO cnsas cO,nstrUldas no --A RP. _ .. N9933-65 '..:.. Scnado Federlll _ Ofl-

Req. de a~3.65 - Rer~esso. '-~ A cruzeirs.. -.. A 2· Seco N9~9Ç9-,6~ - D!r.~ ~égUl's.nça :- cIo 207..A, de 25 de fevereiro tia 1965
01'. _' NQ 819-65 - Arnaldo dOS Santos Of. n~ 80',ce 11-3-6~ - Com\lnica ._ Hela fio dos mcinbros da. Mesa que

'NQ 801-65 - Paulo P.obcrl,o de SOIl. - Req. de' 9-3·65. -'- FérlllS.· - A Início dc g07.n, de fé\las de fUnCIoná- cl1' . " ç trabalhos daquela cnsa.
2Jl,.oub:a :-. Req. de l!-3-65. - Ora- DP. _ .'.. rio~. ,- A ,DP. . ~11''\~~cc.',.
t!flCaçáo adicional. - A DI'. NQ 880-60 - Senado Feder!>l - Of, ."<9 910-65., - Dlr. Seg1.r"nça ,'- N9 *34' 6-" "'{'naelo Federál _ Ofi-

1'1Q 852-65 - MC?acy: SÓ:tIlS. CN-l~. de 8-3-65 -, Comunica cun- Df. n Q 80, de 10-3-g5 . ...;; Comunica' ~'a - C> li "'ti mal"O <l0 lD05 _
Req. de ?6-2-65., - Ferl~~ e recess.o Vocaçao das 2 Casas para, ,em sessões l'euSí'unção df tunçoe,S d~ fUDcitmá- ~ ~~ (~e al'tó~'afo d~ Dee: lRgis-
_ A DI'. , '. conjuntas. tomal'<'m conh~c1mento de 1'10 ...,.. A ':>P. ' , • cam 1,1 n ," ", A 1~ Sec

N9 853-65 - Zeladol'llt Pr)nclpal -~ vetos pl'esldcnolais. - A Mo.sa, N9 911-6~ - Bloco ParI. dos Peq. 1q~~oO~~/l:O~' s~ac1o I"cdelul _ Oli-
'Of. ll') 9 de 8-3-05- 8ervldorl'll es- N9 881-65 - :Haldée Del Bosco de Partidos - Oí. scm nú;lwd aO' 10 . • J - d urna de 1065 _

calados pn.ru o servleo no periódo de Araujo - Req. de 8-3-65. - Férias. de marçQ de 1965. - Conwn!ca que a cIo 243...pe ~tLó;r~!o do Dec • L~gls-
l'ece'so (20·2 l~ 8-3-651. - À 00. - A DF. óe,'vlc;om Re:dl G. 0. Alvps. li. aill- El;caml~ u ~ ,. • .

N? 051-'05·- Preso Cànw'll - Ofl- NQ 882-65 - Dil'. Comunicações - \lo6'dio da .an, (rOZOU .tênus de 1,:> ln,;vo ~19 ~-05. "'';"' ~o\F~~~'ãl _ Ofl-
elo'sem l1úm~ro dC\ 18-:>'-61; - Co· OI. n9 5, de 1-3-65. - ComunIca Ih2-3-65., - À DF. .:N911~O-G".-~fnn , : 190' _
/Ilunlca =l"e fJelclo de Ollw,il':t Lessn fl'eqiíêncía. de cheI~s de' seçáo:''"'' l'lo, 912-65 - Bloco Pnr!. dós Pe<t. CIO 250, de' 1: tód e ~l1EaO t: ~"is....
esl,m'p n ser\'!~o daquela l'rcs!dfncHI A DI'. ' PlJl'ltdtts - OI. ,sem 'número de 10 de EnenlOin11l:l ~tl grll!O á o .c. "

, de 2-1~l-64 '1' ;,r'2-65. - A Da. ,N9 883-65 - TRl: ,da 6á" Regiüo mUl~O ele 1955. ..,.. C1luluni('B que a lntlvo ~9 3:0J .. -, A ;. ,}!lcc. "
N0 81:5-$:; _ IJ'~SE _ OI, número lH~cite) - Mensagem n9 '1-65. de 20' sprvWo)'n .Mal'la '~. ~. flllra à dig- :r:<Q 9"7-60 - Wll'lUI.' ..lhn Co••e.-

93-f:S cle 'j2-~-65 _ Cúrtlunlrn imPí>~-' :l~' j::ineiro de 1965. ;-; Encmninha. pusjç:\o da CC. teve f~~C)Gércía inte_ Reei. ge 11 de }l1al'~D de IDOS. -=- So
nibl1idulle ;;I~ atendf'r pedido de ie. 1l'\lepl'Ojeto de. Ipi que fixa novos va- 'n"R, em iev.'·65 - A lJ1. lIcltaçao SU5ln~uo de desconto etc alu-
qulskfio de Mdio I\1nrtlni ,Danos. '- ·'oles·dos slmbdlos do QP daquele TRT. nQ 913-6& - Antônio )'l:o\'1\ de 011- gllcL - Â DO., t Al
A'l'· Scc . '1- A l' ,Seco , "elra 'Pelld' - Req óe 10-3-61;' - -,N'l 938-65 - José Auguc o VCS ..

1JO 056-65 _ 4-' Secl'et,aI'Ja - Ofl- 1'19 -I:1J4-6;; - RozaeI Nascíment".- So'1lcitn' caneelanwnto de "éjeséonto de Rcq.' de 10 de mnl'çO de 1~G5. - Pc-
cJo n" 3-65 de 8-3-65 - Comunica ,!ft(q; de 9-3-05 - Req. de 9-3-65, - alugueL - A~DÇl.:. ' rIM, - À DF., .
:rreqiJ"nclll. de funclonó.rJo.', "- A DP. '),él'lll~ '- A DP. N' 914-65 - HarOldo Adclpho 'Le- 'NQ 9~9-05 - Cnrmel'lno naul COI!-

NQ.857-GS _ 4~ Seorelnl'ia -'Ofi- NQ·aS5-6S - IPC-·.:OL no 16-65, \I10S da-Bilvr . ..,. Req.·de,S-3-65. - !orks -,- Req. de 10 de março de
cio 119 4-[f5· de' 8-3-C5 ..-: Comunica IPC, de 9-3-85. - Conlunica desll- S(l)ciL'l o rcst..1nte jv licença esp,\, 1965 - Recesso. - A DP ..
dIspensa de funclonárJos. _ A DO, Jamento da funclonârlo$ cujos dcs- ~jltl. - A DP. ," NQ 940-65 ..:. CE!"D - OI. 121-CO-

NO 858-65 _ Henrique Eduardo Fer- Jontos . foram calÍcelado~, ~ A Da. N~ 915-65 - 'Lola Azra Bnrreneehea se, de ;; de março ele 1965 -: Relaçfo
relrn. Hnrgreaves .:... Req'. de 8-3-65, '1'19 1l8S-65 - Orlan4~ Rels·~Req. 7' RelI' de 10-S-65. - Averbaç!lo qe de ~ervid!lres da CU qUe se. encen-
_ Orntlflcnçáo adicionaL _ A DP. de 9-3-65. - Férlas.'~ A DP.' ttmpo de serviço. - A Dl". tl'am em ntraso'referente n consigna-
N~ 859.6:; - Roso Cesário de Cnl'. N~ 887·66' - .Dlr. 'Segutança - oro No 91~-65 - Antônio Dias Ribeiro cóc'" de empréstimos' simples. - À

valho, - Reli: de 8-3-65. -, Can- 7S-65. de 8-'-65 -' ConlU~lea rena' - P..eq., de 10-3-65 -~ .:ruet!!icaçfto 11 ,D,G.
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1'19 941-65 - CEFB - or. 120-CC- N9 963-65 - M9 Fazenda - Aviso N9 986-65 - Maria Ciom Esteves N9 1.010-65 - Francisco E1zir Iri-
se, de 2õ de fevereiro de 1965 _ So- GB-110, de 16 de fevereiro de 1965 - - Requerimento de 11 de março de neu - Requerimento de 15 de março
licita o desconto mensal da funcioná- Resposta ao RI nQ 2.288-64, do Depu- 1965 - Licença especial. - A DP. de 1965. - Férias. - A DP.

D
r la. Gd.a CO, ex-Iune, da CEF'B. _ A tado Humberto El-Jalk. - À 1· Seco :sm ,15 de março de 1965 N9 1.011-65 - Dir. Segurança

N9 964-65 - M9 Fazenda - Aviso Df. 86, de 12 de março de 1965
,1'19 !J42-65 - Alceblades MIguel da GB-111, de 16 de fevereiro de 1965 - N9 987-65 - DCT - Of. 245-65-C, AcanDcpel.amento de pedido de férias'.

Silva, -:- Rcq. de 11 de março de 1965 Resposta ao RI n9 2.757-64, do Depu- de 5 de março de 1965 (Telexl - En-
- Ferllls. -'À DP tado Lopo de Castro. - A 19 See. • camínha Fatura n9 146, referente li N9 1.012-65 - Dir. Seguran,:l __

N9 913-65 - Quárla SecretarIa _ n9 965-65 _ M~ Fazenda - Aviso fevereiro de 1965, relativa a aluguel Df. 90, de .1~ de março de 1965• ....;
Of, n9 8, de 11 de março de 1965 _ GB-112. de 16 de fevereiro de 1965 - do circuito telex 148, instalado na CD. Comunica. UlIClo de gôzo de recesso
SoJlcl!a Informar o período em que o Comuníca estar coligindo dados para - À 14 Seco de funcionário. - A DP.
Dep. Geraldo Mello Mourão exerceu responder ao RI n9 2.557-64, do N9 988·65 - Anlônío Joaquim Lo- N9 1.013-65 - Comissão de acda.
o mandato em 1964 e se o mesmo Deputado Paulo Macarinl. - À 14 pes - Requerimento de 15 de março ção - Of. nQ 5, de 15 de março de
ocupa a vaga de 19 Supl. da rep, ala- Seco de 1965 - Gratificação adicional. - 1965 - Solicita requisição, sem ônus
gORna. - A S. Cl\daslro. N9 966-63 _ M9 :'nzenda - Aviso DP. para 11 CD. do Ag. Pol. Est. PR An-

N'I 944-0;; - Quarta Secretaria _ GB-113. de 16 de fevereiro de 1965 - 1'19 989-65 - Te.ulo Alves Moreira tômo Sighnorl. - A 14 Seco
Of: 7, de ll'de março de 1965 _ So- Resposta ao RI n9 2.675-64, do Depu- Rega - Requerírnente de_15 de .mar- N9 1.014-65 - Geraldo Jair B:mos
lJcJtainformar o período em que o tudo -Nortmha Filho. - A 14 Seco ço de 1965 - Gratificaçao adícíonal, - Requerimento de 12 de março do
Dep, Pedro de Faria exerceu o man- N9 967-65 _ M9 Fazenda - Aviso - À DP. 1965 - Solicita concessão de uma das
dato em 1964 e se o mesmo OCUpa GB-114 de 16 de fevereiro de 1965 - N9 990-65 - Benedito G. C. Vas- novas casas, recentemente construídas
ntnda II vaga do Sr. Dep. chagas Resposta ao RI n9 624-63, do ex-Depu- eoncelos - Requerim~nto de lá de no Cruzeiro. - A 44 Seco
Freitas. - A S. Cadastro. tado Sérgio Magnlbiies. - A Prímeí- março de 1965 - Sollclta. regIstro em Em 16 de mar"o de 1965

N9 945-65 - Senado Federal _ 011- ra Scc seus assentamentas do anexo diploma Y

clo CN-15. de 10 de março de 1965. _. N9 968-65 _ M? Fazenda - Aviso de conclusão do Curso de Operador N9 1.015-65 - Lourenço Seno. BaI'-
,Encaminha cópia de Mensagem eon- GB-1l5, 4e 10 de março de 1965 - Multliltb . -e- A DG. . reto - Requerimento de 15 de março
tendo as razões do veto presidencial Comunica que o Pl'Ojet. 4.8'71-~2 fl- N9 991-65 _ Arnaldo Ribeiro Bon- .de 1965. - Férias. <- A DP.
ao Proj. 617-B-63-CD e comunica a cou superado com a promulgaçao da fim _ Requerimento de 15 de março N9 1.016-65 - Edgard Hlbeiro Bcr
convocação de sessão conjunta das 2 Lei n~ 4.595-5í. - A 1" Seco de 1965 _ Averbação de tempó de ges - Requerlmenlo de 16 de março
Casas a 1-4-65. - A Preso N9 969-65 - M9 Fazenda - Avtso serviço. _ À DP. de 1961i - SOlicita 29 Via de seu 'rI-

Em 12 de março de 1965 GB-116, de 10 de março de 1965 - N9 992-65 - José Paulo SlIva _ nno de Nomeação. - A DG.
Resposta ao RI n9 1.317-63. do Depu- Requerimento de 15 de março de 1965 N9 1.017-65 - Senado Federal -

N9 946-65 - Senado Fcderal - UU- tado Ewaldo PInto. - A 1. Seco _ Recesso e férIas. _ A DP. Df. n9 263, de 15 de março de 190:;
cio 252, ele 11 de março de 1965 _.. N9 970-65 - M9 Fazenda - AViso N? 993-65 _ Damião da Costa Olí- - Comunicação rejeição do ProJ'~(1J
En~allllnha autógrafo do Dec, Legls- GB-1l7. de 10 de março de 1965

00-
veira _ Requerimento de 15 de' mar- 4.863-B-CD-62. - A 1. Seco

íatívo n? 4-65. - A 1. Seco Adlt ao Av. GB-292-64.. esclarecen ço de 1965 _ Salário-famílla. _ N9 1.018-65 - Senado Federal -
N9 947-6& - Senado Federal _ Oli. em resposta à s011citaçao da CF! - À DP. Df. n? 264, de 15 de março de 1965

cio -254, de 11 de março de 196á _ oonsotídacão de Brasllla, através da NQ 995-65 _ Tarcisio José França - .Encamlnha autógraío do Projeto
Encaminha autógrafo do Dec. Legi~- Res. 61-64. - A Seco _ RequerImento de 15 de março de sancionado n9 3.698-B-62-CD. - A.
1atlvo nV 5-U5. - A 1~ Seco NQ 971-65 - M9 Ind. e Co~. - 1956 _ Averbação de tempo de ser- 1. Seco

N9 948-65 - Mariano Januário _ Aviso AP-57, de 26 de fevereIro de viço. _ A Dl'. • N9 1.019-65 - Senado .Federal -
Req, de 12 de março de 1965 - LI- 1965 _ Resposta ao RI n9 2,636-64, N9 996-65 _ Dcocaclne Lucas Ro- Of, n? 265, de 15 de março de 1965 
cenca especial, - A DP. <lo Deputado Noronha Filho. - A 14 drigues dos Santos _ Requerimento Encaminha. autógrafo do Projeto san-

N? 949-65 - Antônio J!'erreira PUno Seco ' de 12 de março de 1965. _ Sollctta elonado n9 1.301-B-63-CD. - À 1.
- Requerimento sem data - 801lci- N9 972-65 - M9 Ind. e Com. - prorrogação d eííeença para tratamen- Seco
ta seja-lhe dlstrlbuJda uma unidade Av. AP-48, de 26 de fevereiro de 1965 to de saúde. _ A DAM. . NQ 1.020-65 - Senado Federal -
rcstdenolal. - A DG. _ Resnosta ao RI n9 2.762-64, do Df. 266, de 15 de março de 1965. -

N9 950-65 - Alfredo de Carnarga _ Dep Herbert Levv. - A 14 Seco NQ 997-65 - Onéas Lacerda da SlI- Encaminha autógrafo do Projeto '11m-
l1equ~rlmento de 12 de março de 1965 Nq 973-65 - Mio Ind. e Com. - Vil. - Requerimcnto de 15 de março cíonado n9 2. 464-B-64-CD. - A Prl-
- Gala c Salário-família. _ A DP. Aviso AP-50, de 26 de feveretro de de 1965 - Solicita prorrogação de li- meíra sec,

N? 951-65 _ Quarta Secretaria _ 1965 _ Resposta ao Of , 2.272-64 - cença parac tratamentc de saúde. - N9 1.021-65 - Preso República -
OI. 9-65 - Solicita eolceação de tam- 14 sec CD com esclarecimentos A VAM. or. 48-SRP, de 15 de março de 196;;
pões de vidro em mesas daquele Gab. prestad~s ~ôbre o ?roj. 3.226-61. - N9 998-65 -:' Luiz A. S. C. da flll- (Gab. Civil) - Comunica foi enca-
- A D. Patr, •. A 1f Sec va - Requcrlmento de 11 de : larço rnlnhado ao Mec pedido de l11forma-

I N9 952-65 - preso Repúbllca _ OU- N9 974:65 _ MTPS - Av9 GM-GB de 1965 - Gala - A DP.' ções sõbre o Proj. 1.767-64. - A
cio 49-SRP-65, de 11 de março de 1965 482-65 de 24 "de fevereiro de 1965 - N9 999-6& - Luiz A. S. C. da SilvlI l' Seco
(Gab. Clv1l). - Encaminha resposta Parec~r sôbre o Proj. 1.836-64. - À - Requerimento de 15 de março de N9 1.022-65 - PI·CS. República. -
ao R1 nv 2.506-64, do Dep. Carlos 1~ sec 1965 - Férias - A DI'. Of. 7l-SRP, de 15 de março de 1965
Werneck. - A 1~ Seco N9 975-05' _ MTPS - Av. GM-GB :N9 1.000-65 - M9 Agricultura - (Gab. ClvllJ - Resposta ao RI nú-

N9 953-65 - Preso República _ 483-65, de 24 de fevereiro de 1965 - or, GM-28-AP-BR, de 12 de março mero 2.707-64, do Dep. João Hercull
Of. 50-SRP-65, de 11 de março de Parecer n9 126-64 sôbre o Proj. 1.914 de 196á. - Resposta ao RI n9 1.362 no. - A 1. Seco
1965 laab. Civil I - Informações do de 1964. _ A 1~ Seco de 1964, do Deputado Carlos Werneck N9 1.023-65 - DFSP - Of. 1.027,
EMli'A sObre o ProJ. -1.775-64. _ A N9 976-65 - M9 Saúde - Av'1 10- - A l' Seco de 4 de novembro de. 1964 \lnsmuto
l' Seco BR --de 11 de março ele 1965 - In- N9 1.001-65 - M9 Agricultura. - Nac. Crlm.} - Encaminha Interpre-,

N9 954-65 - Preso República _ Ofl- forma sObre o ProJ. 314-65. - A 1· Df. GM-29-AP-BR, _de 12 de março taçâo da ficba de Acidente de Tráfe
cio 51-SRP-65, de 11 de março de 1965 ,seco de 1965:;- Informaçoes a respeito do go ocorrido em 17 de agõsto de 19M,
(Gab. Clvill - Resposta ao RI nú-· N9 977-65 - Min .. Exlr, P/Plano e ProJ. 2.~57--64-CD. - A 1· Seco envolvendo veiculo da CD. - 1l. Pl'l-
mero 1.827-64, do Dep. João Veiga. Cool·d, Econômica - Av. 131, de 10 NQ 1.002'650 _ M9 AgrIcultura _ meira. Seco .
- AI'; Sec. de março de 1965 - Adlt. ao Df. 60 Dl. 30-GM-AP-BR, de 12 (le março NQ 1.024-65 - Preso Republicll. -

N9 955-65 - Preso República _ Ofl- de 1965, '1\0 RI nQ 2.785-65. do Depu- de 1965 _ Informações a. respeito do Mensagem n9 21, de 15 de março de
cIo 66-SRP-65, de 11 de março de 1965 tado t,eopoldo Peres. - A 1· See. ProJ. n9 2,708-61-CD. _ À 14 Seco 1965 - Soli~lta licenya para ausen-
(Gab. Civil), - Resposta ao RI nú- N9 978-65 - Ernesto Herberg - Re- N9 1.003-65 _ Ismael Lopes de Sou- tar-se do PaIS, em vislta ao PllraguaL
mero 2.747-64, do Dep. Getúllo Mou- auerlmento de 12-3-65 - Averbaçllo za _ Requerimento de 15 de março - A Mesa.
m. - A l' Sec. de tempo de serviçO. - DP. de 1965 _ SoUclta prorrogação de 11- N9 1.025-65 - Jona.ta Vlllna - AI-

N9 !l56-65 - Luiz Beuttenmüller _ N9 979-65 _ Ellne Mochel Mattos cença para tratamento de saúde. _ faiate - Requerimento de 16 de mar-
Recesso - (Req. de 12 de março de _ ReCl. de 12 de março de 19«5 - À DAM ço de 1965 - Sollclta. depositar hlpo-
l!l65l. - A DP. Cancelamento de faUas. - A DP. . N9 1.004-65 _ Osmar Barela Rodrl- teca lmoblUárla relativa "1\ Concor-

N9.95'7-65 - Ralmundo Borr,es Gul- N9 \l80-65 _ Luiz Carios SlIva Rios gues _ Requerimento de 15 de março rêncla n9 3-~. - A D. Patr.
mames - Salárlo-famllla (Req. de _ Req. de 10 de marco de 1965 - de 1965 _ Certidão de tempo de ser- N9 1.026-6:) - César Pereira dos
12 de marco de 1965). - A DP. Salltrio-famUla. - A Dt'., viço na CD. _ À lf Seco Santos. - RequerImento dE!. 15 de

N9 958-65 - Cleuza Henrlques Go- NO 981-65 - Senado Federal - Ofl- N9 1.005-65 _ Antõnlo de Oliveira março de 1965. - Prorrogaçao de }I-
dInho - Requerimento de 11 de mar- cio 259. dc 12 de ~arço de ).965. - Bessa _ Requerimento de 14 de mar- cença para tratamento de saúde. -
'lO de 1965 - LIcença especial. - Comunica aprovaçao, com envio à ÇO de 1965 _ Gratificação adicional. A DAM. ..
A. DP.· sanção presidencial. do Pro]. 2.091-B _ A DP. . N9 1.027-65 - Jairo QUeiroz da SU-

NO DS9-65 - M9 Fazenda - Aviso de 1964-CD. _ A l' Sec.' N9 1.006-65 _ José Rômulo Cordei- va - Requer~~nto de 16 de março
GB.I05, de 15 de fevereiro de 1965 NO 982-65 _ Everton de Mello e Sil- ro _ Requerimento de 15 de marÇo de 1965 - Salarlo-famllla. - A DP.
- Resposta ao RI n9 297-62. do Depu- va _ ReCluerimento de 12 de março de 1965 _ Prorrogação de licença N9 1.028-65 - Elde dos Santos Fer
tndo Geraldo Guedes. - A 19 Seco de 1965. _ Averbação de tempo de para tratamento de saúde. _ A relra - Requerimento de 16 d~ mar-

NO 950-65 - M9 Fazenda _ Aviso servlco e gratificação adic\onal. DAM. ço de 1965 - Salário-faml1ia. -
GB-I07, de 16 de fevereiro de 1965 - A DP. N9 1.007-65 _ Maria Conceição AI- A DP.
Resposta ao RI n9 2.354-64, do Deptl- N9 983-65 _ Antônio Hora 'de OU- ves _ Requerimento de 15 de março N9 1.029-00 - IPC - Df. n? 18. de
tado D.laclr Arruda. - A 14 Seco velra Pená - Requerimento ne 12 de de 1965 _ Sollcita. encaminhar 1\ 15 de março - Solicita desconto rm

NQ 961-65 - M9 Fazenda - Aviso março de 1965 - Averbllção de 1Pmpo NOVACÁP anexo pedido de Certidão fOlha relativo à contribuição dos
OB-I08, de 16 de fevereiro de 1965 - de servlo,o prestado como "Reserva". de tempo _de serviço. _ À DP. Oeputac!os José H. Betonlco e Teô-
Encaminha pareceres contrários ao _ A DP filo A. Fllho. - A DG.
Proj. nQ 2.256·64. - A h See, N? 984:65 _ Izak lIl:tlhds Amarlm N9 1.008-65 - Pedro Vitor Mafra N~ 1.030-65 -- Rubem' Simões -

NO 962·65 - M9 da Fazenda - Avi- _ Req de 11 de março de 196.1. - - Requerimento de 12 de março de Requerimento de 16 de maTço de 1965
so GB-l09. de 16 de fevereiro de 1965 Férias.· _ A D. Conto 1965 - Salár!o-!amlJia. - A DP. - Licença especial. - A DP.
- Parecer sôbre o Proj. 3.863-62. N9 985-65 _ Maria. Thereza de AI- N9 1.009-65 - M9 Ind. e Comércio N9 1.031-65 - Octavio Barbosa de
consubstancIado no de n" 4.902-62. Il).elda BaHar _ Requerimento de 11 - Of. AP.:;l, de. 11 de março de 1965 Oliveira - LIcença-prêmio. - A Dl'.
objeto do Proj. 2.424-A-64. - A Pri- de março de 19611. _ Llcenoa eege- - ResPOSta ao ~ n9 2.764-64, do N9 1.032-65 - José Gouveia Per!!!
me1rll Sec.. clllt, _ A DP. Deputado COIlta Lima. - À la see. ra - ReQuerimento de 16 de março
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~ 1965 :... liolllllle. c.rtelra. lunoioMl. )(' 1.llü4-65 - senado Federal - N." l,078- b ' ~ ._-~ Br .... 0.''-'1. w
;,...A PG • Oi 279 d 16 d .... oi""" -. ... ~ ....' lJOO-61i - Ellne Uochel !lQt,b

:N"' 1.03'3-'" _ a-nado "'edAr-l _ • ,e e março de 1965.•- Malina. - Req. ele 17;3.66 - Gnítlli· R"" de 1f 3 65 ......n.. 1
vc "'" ., V R ltncamlnha autógrafo do Dec, Leg , cação adicional. A DP. - ~... .• - ,I:'" - ....

~' n' 270, de 16 de março de 1965 - n' 9-65. - A 1. sec, N.' 1.079,"· _ Joeell1do n"R'-. de ~J 11eamínha "ut"~raf d "" \lU -,,"Q .....'" 09·65 - La.1r Pinhe;ro ele
R fi .... o o çroJ • san- ' N' 1.055-65 - João dos Santos Fi- OllveJm - Req. de 18.8.'" _ ...~ra ti- Q . •

danado n' 308-64. - A 1. Seco lho _ Requerimento de 16 de março ficação adicional. A DP."" \.t R , ueiros - Req. de 111.3.65 - Susta·
N' 1.034-65 - Senado Federal _ de 1965 _ Nojo _ A DP.. N." 1.080.... _ Orlando Ribe'~o cer- çio de desconto de aluguel. A 00.,

Of n' 269 d 16.ú \To> u N.' 1.1lQ-65 - Maria Helena lt.P..' .' e a,e março de 1965 N' 1.056-65 - Senado Federal __ vo - Req. de 18.3.65 - Licença cs- da Cunha - Req. de 22.3.65 _ Fé-
.... '~llcaminha aut grafo do Projeto or. CN-30, de' 17 de março de 1965. pecíat, A DP. . rias. A DP.
~c onado no 4.066-B-62-CD _ A _ Comunica. convocação de sessão N." 1.081-65 - José Manoel Dhiiz N.' 1.111'65 _ -Antônlo Walt€ll' Gal-
1·N~cc. .' conjunta a. 17 de março de 1965. - - !Req. de lel.3.lifi - Justificação de vão - Req. de lS.3.65 _ Licenpa pelo' '

, l.035-65 - MarIa Lima de Car- A Mero. faltas. A DP. . rs tratamento de saúde. A DAM.
valho - Requerimento de 16 de mar- No 1.057-65 - Mo Fazenda _ Aviso N.Q 1.0S2-65 - Manoel :sarbo.s.a ca- N' 1.112-65 _ OlÓVls de Quel1'01t: de 1965·- Solicita seu aproveita- G13-118. de 15 de março de 1965. _ valoR?t1 - Rcq. de 18.3.65 - Grat!- Senil. - Req. de 22.3.65 _ Nojo

ento na co. - A DG. Comunica já haver enviado, parecer tlcaçao adicional. A DP. . ~ A DP.
NQ 1.036-65 - At.i'r Emília de Aze- sôbre o Proj. 314-63. através do Aviso ,!,.' 1.0S~-65 - Thereza I. C. e Sll' N." 1.113-65 - GTB - ot. 115 '~O,

TlIdo Lucci - Requerimento de 8 de GB-281-64. _ A 1~ Seco veira - Licença especial - (Req. de de 19.3.65 - Encaminha de servi.
~arço de 1965 - Licença para tra- N9 1.05S-65 _ M9 Fazenda _ Aviso 17.3~65). A_DP. '. . dor~ da--ÓD cujos Têrmos de Ocupa-

mento de saúde. - A DAM. GBr119, de 15 de março de 1965. _ N. 1.084-(;;' - Altl1lo Ferreira, da ção deverão ser desarverbados da 1ô'
c lCm 17 de março de 1965 Encaminha. informações sõbre o Pro Cruz. - Req. de 18 3.65 - Recesso lha. de ,pagamento Ao S Hab
, N9 1 037 as Vald t . . - (5 días) , A DP.' ' N" 1114 65 Ped' 50' AI' i".. - - e ano Conforte jeto 2.191-56-CD. - A 19 Sec.. N.o 1.085-65 _ Antôo..!o Jo.sé Fer- _. . - - rc uza me ....
19f1,r~uen~enn}aO pdaera17trQaetammAenrçtoo dd~ , ~. 1.059-65 - Thereza I. C. e SU- reíra Cerqueira _ Req de 18 3 65 t tReq.•~ed22.3:~ -ALicença pa'r~

y e- verrtt - Requerimento de. 17 de mar- 1'" ra.:<Im~n.., e sa .....e. DAM. __ o

saúde .. - A DA.\o1. ço de 1965. :- Majoração de Gratlfi. - Rece~ (5 dJaS). A DP. ..'N." 1.115-65 - Valmásio Nunes A!'a'
N~ 1.~38-65 - Senado' Federal _. cação adicional. _ À DP. N.Q 1.066'65 - Belkíss de Faria AI- gao.:- Req: de 22.3.65 - SaláriO-

Of. 11'1 SP~25, de 16 de março de 1965 N' 1.060-65 _ Thereza 1. C. e SiI- buquerqua - Req. de 17.3.65 - Li- farnll1a. A D'p. '
- Encaminha autógrafo-da Emenda veira _ Requerimento de 16 de mar- cençg. especfa}. A DP., ,N.9 l.116-6~ - TlIereza de J~us
Constitucional n9 '10-64. - À Preso ço de 1965 _ Cancelamento de rar- N. 1.087-6n - Antonio Jooé !."er-' Xavier Gomes - Req. pe 22,3.6~ -

No 1.039-65 - Lair Pinheiro, de tas _ À DP. ,reira Cerqueira - Req. de 12.3.65 LlcenÇ(l. por motivo de doença. em
Queiroz - Requerimento de- 11 de No 1.061-65 _ Jos6 Melquíades Mo- - oancelamento de Salárlo-famllia. pessoa. da fo.mllia. A DAM.
mA~~. de ,1965 - Solicita recesso. _ reíra _ Requerimento de 16 de mar- A DI'. • _ .. lU _.117-65 - Rosalia Cunha F.

ço de 1965 _ Recesso _ A DI'.· N.9 .1.088·6n - Otávío Rocha Mene- Carvalho, - ReI!. de 22.3.65 - Li-
N'I. 1.040-65 - Jamil Pachâ _ Re- NQ 1062:65 _ GTB .:.... ar 629 de zes FIlho - Rcq. de 17.3.65 - Re- cença especlal. A DI' .

querlmento de 11 d . T ., cesso (7 d'csr . A DI'. N.' 1.11S-65 - Ernestma MW1llOZ
_ Férias. _ A DP~ março de 1965. 17. de março_de'19~5 - Enc!1minha li N." 1.089-65 _ Dír, sezurnnça _ Moreira _ Req. de 22.3.65 ...:. Apo-

N° 1;!J41-65 _ José Blasco PereIra Termos dc Ocupaç,ao de Imovel. assí-, ar. n. 98, de 18:3.651- Encaminha sentadoria , À DP. ' -
Goines - Requerimento de 8 de mar- nados por ~unclcnarios da CD. - Ao ínrormcçõcs. A DG., N.o 1.119,65 - Dlr. Segurança
ço de 1965- S 11 . S. Hab. _ . OC 10.2. de 22.3.6ã - Comunloo Inl~

- o C1ta informações sô- ~.o 1.063-6n -. Du·. ~~t;Ul'ançn - Em 19-3-55 cio de. gôzo de férias de funcionário.
~::;ll'~u~~~o.nárIOS da CD. - A Pri- ~f. 92 de 17.3.6~ - SOllcIta instal[l' N.' 1.090'55 João Pelix Men- A Dl'. ,

NO 1.042-G5 _ Preso da Repu'bllca çao de portas de ferra0 no SU'J~Ol<). donça - Req. de 19.3.65 _ Férias. N.o 1.120-65 - Sylvla Evelyn Knapp
M .A Da. '. A DI'. - Req. de 22-3-65 - Licença cspe'

- ensagem n? 23, de 15 de março N.~ 1.004-65 -_ Dlr. S~guI~ça - N.' 1.091-65 _ Eurlpedes Aq1l1no cal. A DI'.
!'le 1965 - Encaminha anteprojeto de q,t. 93 de 17·3.6a - Solicita mstru,- Rezende _ Req. de 18.3.65 _ Rc- N.' 1.121-65 - Romilton de Cl'u:I; P.
lei .que regulamenta as profisspcs de çoes no ?entldo de ser ool~ldo o abu>;o cesso. A OP.· . Gomes _ Req. de 22..3.65 - Susta~
!eatro. - A 1~ Seco d.e veloç~dade d.e carros oficiais e plU- N.O 1.092-65 _ João da Silva Neto ção-de desconto de aluguel. A Dl'.

N' 1.043-65 - Preso RepÚblica _ tlcula1'es no tunel que dá S'Jc"S;) à _ Req de 19 3 6- _ GraLifl'a!lo
Mensagem n' 25. de 15 de março de ent,rada principal da CO, A DO. adlci<mnl. A DP'.-· o c. ç N." p22-65 -:-. CEF'B - aí. 169. ~e
1965 - Encaminha anteprojeto de lei N.' 1.065-~5 - M. ReI. Ext. - ar. N.? 1.093-65' _ Pllulo Pereira _ 16.3:6" - ,Sollclta envio de :relaçao
lIue. Complementa 1\ Lei no 3.917-61 Coleste-DOl'-AEAs·5-811. ,(701 (42) de Rcq. de 19.3 65 _ Majora ão de- 1'(1' nomll}al com ~escontQl; em fõlh~ .de
..., A lQ Scc. . 12.3.65, do Sr. Mln. - Resposta lIO tificação adicional A DI' ç g emprestimO$ SImples de funclomr::os

No 1.044-65.,.- Preso RepúbIlca _ RI n.' 2.442-64 do Dep. Arfo11S0 .• da CO. A DG.
Mensagem n' 31, de 15 de março de .Anschau. 'À l.Q S. N.9 1.094-65 - Alfredo. de Ca- N." 1.123-65 - U. Exir. P·Coord.
1965 - Encaminha anteprojeto de lei N." 1.066-65 _ M. ReI. Ext. - ar. ma'rgo - Req. de 19.3.65 - Sl>Jádo'" dos Cfrg. Regionais - Av. 204, de
que Incorpora ao "Fundo de que tra- AEAs-DOr·G-SRC·DCm.6.7 (42) <OS) raroilia. A DP. 19.3.65 - Resposta ao RI númerQ
ta o DL 2.063-4U, da A Equitativa dos de 12.3.65 - Regpos!a ao RI nú- N.9 1.095-66 - Sena.do Fede~l\l - 2.207-64, do Dep. Lapo de Castro.
E,stados Unidos do Brasil", a impor- mero 2.655·64. do De/.- Benedito Wz. Ot. n. 294. de 19.:l. 65 - Enc:unllll1a AI." Sec. .
j .. n"", dos seus débitos fiscais. _ A A 1.~ Seco \ para revisão na CD. autógrafo do N." 1.124·65 .- ~. Extr. p-çoord.
~. Se" N.9 1.067-65 - MnrcO$ Mário Benn Proj. 42·64-SF. - A I" Seco . . dos org. ReglOllQ1S - AV. JQ5 ele

N" _".U,~-65 "- Pres. RcpÚIJlJca _ - Rep. de 16.3.65 - &lllcita pro, N." 1.696-65 - M. Marinha - or. 19.3,65 - Resposta ao RI núniern
Mcn;;"é,,"i 110 33, de 15 de março de moção post-morteni da. funcionária da 4ZJ6 de 12.3.65 - Respost41 ao RI nü- 2.GJ4-M. do Dep. João VeIga.
1965 ~ -Encaminha. o texto do AcOr- CD Albert.ina Carvalho Benn (,'~põsu) mer_o 2.666-64 do Oep. Lapo de A 1.~ Seco - "
ti C It I ' A, DO.. ,castro. A 1.. seco N.Q 1.125-65 - João Rlbeil'o de Mo-
eOsen~g~I~ .!~m~tos:~tre o Brasil N.' 1.068-65 '_ José A'l'Im-'lhéa A. N.Ç 1.097-65 - :Marlü de Lourdes -rais - Req. ,de 18.3.65 - LIcença.

A Lima - Req. 'de 173.65 - Ma- C. Gonçalves - Req. de 17.3.65 _ parn. tratamento de saúde. A DAM.
N~ 1.046-65 - Preso Repúbllca _ jÓl'açiio de gratitlcução' adicional. Prorrógação de licença para tra.lar de - N.' 1.126-65' - Alayde Ramo.s de

Mensagem n9 36, de 15 de março de À Dl'. interê~es p(iTticulares, Ao DP,. Lucena - Req. de 22.3.65 - Solieita.
1965 - Encaminha texto do Convénlo - Req. de 9.3.65 - FérlllS e recesso N." 1.09B·65 - Leda Maria FeJ'mrl conste em seus lls,",mt..mentO$ voto de
de Cooperação SocIal entre Brasil e N." 1.059-65 - Jos<: Gomes da Silva - Req. de 19.3,65 - Licen:;a por IOUVOl" constante' de c6p:a autenti··
Espanha. _ A lQ Seco A DP. motivo de doença em pessoa da fa- cadaanexn. A DG. ,

N" 1.047·65 ....; Preso Repúbllca. _ N.9 1.070·65 - MJl:'I - ar. ?-43~, milla. A DAM. • Em 23-3-65
Mensagem n9 40, de 16 de março de de 16.3.65 - Comulllca.o ~!l1p:lre".~ NJ 1. 099-65 - Julio Martin.~ Mu- .
1965 - Crédito extraordinário (socm- mento do_Mln. da. JustJça a CD em ninhas _ Req de 19 3 65 _ Licença N.º 1.127-65 - celé61lno FIlho '(Dep{
ro às populações e áreas flageladas 22.3.65. A.!.' sec '. especial. A DF. . _. - - ~eq. de 28.3.65 :- s;:,licita ,"US-,
no Estado do Rio). _ À 1~ Seco ' o ... Em lS-3-65 _ N.9 1.100.65 _ Tribunal de Jus. pen.~ao de suas conVrlbulçae,~ 11 favor'

N.. 1.071-65 - Oscar, FerreIra de tiça do DF _ or. GP-PA 373-65-241. do IPASE. A pc.
N~ 1.048-65 - Carlos Augll5to Ma- O. FIlho - Req. de 18.3.65 - LI· de 18.3.65 _ Encnminhe. relaaão d{~~ N.? 1.128-65 - Emmanoel.'YaLsmnnn

chado .Filho - Requerimento de 17 cença. llaro tratamento de iXlúde. À Srs. Desembargadores que oompôem - Req. de 23.3.65 - SolICIta ajy.)no
úe março de 1965. - Solicita devo- DAM, , 'aquéle Tribunal A l' Sec de faltas. A Preso _ .
lução' das certidões de tcmpo de ser- , NP 1.072-65- Zela.dora do Anexo - ..•.N.9 1.129'65 - IpC -ot. 19. de
viço anexadas ao Proc. 3,279-6d ,- or. s-n. de 18.3.65 - Comunica in- Em 22,3-65 22.3.65 - Sollcita desconto em fôlha
li DG. terrupção de- férias do funcionárIo N 9 1'101-65 _ Clovis Melo _ Req da Imporlâncil\ de 10% sôbre seus sub.
, N9 1.049-65 ...:. Paulo Vieira da Sil- JOSé fi· Gonçalves. A DI'. de 22.3.6? _ l"érlas. À DP. . Szfe<!!~S. dAo D'DGeP•• AlJJzlo Gonçalves!Be.
va - Requerimento de 17 de março J:l.9 1.073-65 - Benic!o Mendes"D
de 1965 _ Sol1clta. devolução das cer- Teixeira - Req. de 18.3.65 -Llccn,.a N.' 1.1D2·65 - Trlb. Fed. Recursos N.º 1.l3D-65 - Alice Said - R'!q. de
t'd- d t di' d _. especial. A DP. ' - Of. 30-GP, de lS.3.65 - Acusa 23.3.65 - Sollclta de~cont() em fÔJha.
1 oes e empo e serv ço ane.>a as .N.9 1.014-65 _ Francisco Lo\BS do recebimento do Of. 63-65. A ~·eS. de aluguel. A DP.

no Proc. 3.274-64. - A DG. Am 1 d 183". !': l' N0 3 1 dN9 1.050-65 _ Paulo Raymundo _ ara· - Req - e ....... - ~o I' .' 1.10 -65 - Deoc eciano GOmes e - "113 ~. é M Ih" O'
Requerimento de 17 de março de 1965 cita. en.oominhamento do anexo ecdldo souza. - Req. de 22.3.65 -' Averbaçno ,N. . 1- ~ - Jos a~. ~es ue·

A b
- d t d . de Celtidrio de tempo de serv.ço. A de tempo de sel'vico A DP des - Req. e 23.3.65 - ~ollcl!a cal1-

. - ver aÇaQ e· empo e serviço. - DF N,o 1.104-65 _ Meé _ AY.·280. de c~lomen.to doe faltAS. A DP ~ . .
À DP. r. • N." 1.075-65 _ Jarbas MartIns 19.3.65 _ Informações sôbre () Proj. :t:1" L132'6ó> - Mauro Slmocs da. Sll·

N9 1.051-60 - Senado Federal - Guimaráf.ll _ l'teq. de IS.~.65 _ 150- 4.173-58. 1." Sec' va - Eeq. de 23-3-~l5 - Licença
ar. 27?, de 16 ~e março de 1965. -: liciÍG encaminhamentD de anexo pe- N.9 1.105-65 _ M~c _ Av. 281. de para. tratamento de saude. A DAM.
Encammha autógrafo do Dec. Leg. dido' de certidão de temtpO de serviço. 19.3.65 ....; Informações sôbre Proj. N9 1.133-65 - MTPS - Of GJI4-BR
n 9 6-65. -. A 1~ Seco À DP. ' , 3.0SQ-61. U sec. . 352, de 22-3-_65 - Rl'.llpostÍl ao RI

NQ 1.052-65 - Senado Federal - N.'l.M6-65 _ OSwaldo Balbi:lO dos N." 1.106·65 _ MVOP _ Carta nú. n' 362-62. À 1~ Sec.~ .
Oi. 27~. de 16 de ~arço de 1965. - Santos -Reg. de 16.3.65 _ Sollcita mero 12B-GM de 23.2.00 _ Resposta N' 1.134-65 - HTPS - Of GM-BR
Encammha autógrafo do Dec. Leg. seja. considerooo como licença. para lIO RI n,o 2:566-64. do Dep. OSeas li5;i. te 22-3-65 -' Regpostn no RI
n' 7-65. - A 1~ Sec.' trll.tsmentó de saúde o perlOdo de l-lO enrdooo. A 1.~ Seco • n9 1. 725-64. do Dep. Teófllo Plres.

N' 1:053-65 - Senado Federal - ll, 19-10-65. ,A DA..'\t[. _. ~ N." UM-65.---': M. Aaeronáubca - À I" Seco ,- ..
or. 277. de 16 de março de 1965 - N.9 1.077-65 - Maria Aparecida." Av. 012-GM6'OS3-ilt de 17.3.~N9 1.135-65 - MTPS - or GM-BR
Encaminha autógra.to,do Dec. I.eg. A. PeJlIzzJaro "- ,:Req. de 18.3.65 - ReSposta ao RI n,' 2.7114-66. do Dep. 355. de 22-3-65 - Resposta ao RI
n' 8-65. - À 1. Seco M'ojo. A OP - Hermógenes Princlpe. À 1." Seco _ nO 2.623-64 - Resposta ao RI núme-
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lo 2.623-04. elo Dep, Antônio Breso-'carnlllha unteprojetc de lei que con- N" 1.182-85 - Ak1a Rodrigues N" 1.205-65 - Lulz Paulo de OUvll!.
1111. A I" sec. xídera morto em defesa da ordem, Saltzmnnn - Req. de 24-3-65 - 50- ra - ;Requerimento de 25 de marc-o d,

1'1" 1.136-0;' .... M'rPS - Of GM-BR dn.s instituições e do regime. o Ten. Iícíta justlticação de atrasos no re- 1965 - Oratlllcn~ão adicionaI. -
:)50. ele 22-~-65 - Encaminha respos- Ce!. Av. Rubens F. Vazo A l' Seco slstl'o de ponto. A DP. . DP.
tn.no _ro n'l 2.400-64, do Deputado N9 1.161·65 - Pres. Repúbllca _ N" 1.183-65 - Maria Margal'ida A. N" 1.208-65 - Natallna Vitória Lago
.JlJ:'lJ J'Tc,·cllUno. A la Seco MenSllflem n" 34. de 15.3-65 - En- Pellízzaro - Req. de 24-3-65 - Aver- RIbeiro - Requerimento de. 25 de mar_

11? 1.137-05 ~ MTPS ~ Of. GM-BR caminl1a anteprojeto da-Jet que au- bacão de tempo de serviço. A DP. ço de 1965 - Salárlo-famllia. - Dl'.
:Jfin, OP 2~"3-[J5 - Resporota. ao RI torlza abertura de crédito especial N" 1.184-65 - MJNl - Cf. G-452, N? 1.207-65 - MInistério da Saúde
1"1? ~.4!i5-G4, do Dcp. Lacórte Vítale, (despesas com obras de reeuperacãe de 18-3-65 - Resposta ao RI número - Av~o n~ 12-BR. fie 25 de março d8
.A J. tJrc. de hn6"PI 'sitnncJo na Prnla do FIa- 2.685-04, do Dep , Lopo de Castro. 1905 - Reflj)osta ao RI na 2.777-65, do
fi Nq 1.1~3"G5 -~ MTl'S - OI G?I-BR menno _ QBI. A 1~ Seco A 1" Seco 'Deputano Luiz Brol12:eado. - A 1.
"CO. de 22-:J-C5 -. ne~post~ ao RI N" 1.103-65 _ Prea, Renúblíca _ N9 1.135-65 - oswaldo Sall~s de Seco
nv 3~~D8·61, do Deputado Peixoto da r.1enS3'lCm n? 35, de is-a-õs _ En- Souza - Req. de 19-3-61i -Férias. N? 1.20M-55 - QUlll'ta Secretaria -
SlJV~H'fL A 1~ Src, camínba anteprojeto de lei que dís- A Dl'. Otíc.lo n? 11. de 25 de março de 196B

N? 1.139-05 - MTPS - OI GM-SIt põe sôbre eíevaeão do c::pllaJ d:l. N" 1.186-65 - Miguel Caldas Fer- - Comunica dispensa daejuele Gabl-
:lr.l. de .n-3-05 - Resposta 110 IH' FNl\1. A l' Seco _ reíra - Req. de 23-3-~5 - 5011cltll nete uo fUllClonárJo paulo LU:':: B:u,tlls
llº 2.324-64. do Dcputnuo oséas Car- 1'19 1.153-65 _ Preso da República Interrupção de Ilcellça especial. A Serejo. - A DG.
dÇ>~~. A 1. Seco . .~- . _ Mensn"cm n" 39. de 15-3-65 _ En- Dl'. NY 1.=09-65 - Jo:é Bernardo FlIhD

J!9 L 110~(\~ -:: MTPS - Of GM-DR cllminha :mteprojeto de lei que dia. Em 25·3-~5 - Requerimento do 25 de março de
:J~ú, elo".. 2~-~-Ga - Reaposta 110 RI nõe sõbre o ser,lIro de crédito à ex- _, . 1965 - FérJas .- À Dl',
n "2.,:.~~-64, do Deputado Medeiros portaeâo. A l' Seco NO 1.1~!-~o -: MrpS - OI. UM-BRN° 1.210-65 - I.!mael R<:bles - !te-
N~~ln. A 1" S~I). :N~ 1.1C~-65 _ Req. de 23-3-65 _ 369, _de u~-v-6" - Encll1l1lnha Inror- querímento de 25 ~e março de 196" . ,,9 1.H!;P5 :: MTPS _ Of OM-BR nobt'rlo SiqueIra ele :Menezes _ Sa- macoes a respeito do Proj. 1.638-63. FêrJns e recesso. - A DP.
,1m~ de '~-:J""" _ R~p::lHta ao RlI1árlo-famllla. A Dl'. A l' Seco N° 1 211-65 - Antônio Nunes LO-

110 u1B-C2, do Deputado Adylio V1an- no 1.160-05 _ Sr.l'v, Irradlaeão e N" 1. 1811-65 - M'r:PS - Of. GM-BR lrrndo":- Requerimento d'a 25 de março
na. A 13 S2C. • Grllvndio _ Of. 50-D, de 23-3-65 _ 367, ele 2-3-65 - Encaminha ínror- dli 1965 ;:." Réces.<,o. - A DP.

N° 1, 142·6, _ MTPS _ Of OM-nn Solicita confecção de peças pequenas mações a respeito do Pro], 3.439·57. N" 1.212-65 - Dlr~tol' da Bi1JllotecGo
1104, de ~~~J-65 _ Re::P03ta 110 fl.l ele madeira :para. transmissões da A 1~ Seco , -: Ofic!o no Ull. de 25 de março de
DO· nz, do Dp;'J. Elias Adaíme , A I' Ba.ncada. da Imprensa. Sel'v. Gerais. N" 1.189-65 - MTPS'- Of. GM-BR 1905 - comunica reassunçãc 110 exer_
Ser;. ." _ ~~ 1.1CR-GS _ Menor! F!ôres do 367. de 22.3.65 - .Encaminha Infor- cicio do Iuncíonârío JOSé Carvalho de
,~" Ll~3-C3 _ MTPS _ or OM-BR Silva _ Ren. de 23.:H;5 _ Salario- mações relatlvas aos itens 3. 4, 5 e 6 Avila: - ~ L~'.

ans, ele ~2-J-G5 _ Resposta ao RI famlllrl. A n;l'. da' Res. 6t-04-C'D. A 1~ ,Seco Nq 1.213-55 - Padro QlÚrlllo da .ao.
I~" ~.10D-04; do Dep. Anlz 8adra. A N" 1.107-65 _ Mnrla Magdnlcna P NO 1.100-65 _ l\'rI'PS ..:: Of. GM-BR, eha -. Rfquarlmento de 25 de marco
1· ~ce. da Slh'C'lm _ Req, de 23-3-05 _ Fé- 2'l5-A.·de 27-2-65 - Resposta aQ IU de 195" (Cancelado),

N?,,1.1c'l-US - Lntz Antônio da Sil- rias . .A DP; n~ 52-63, do Dep. Marco Antônio. A Em 26 de marco de 19U5
'Ia j ürtn - RCQ. de 23-3-e5 - Aver- P Seco _
bw?,"o de t~ll1pO de seI'V!~O. A DP. _ Em 24·3-65 r,,, 1'.101-65 _ M'I'pg - Of. GM-BR . N° 1.214-6u - Mlrlan Santcs.Azeve-
},Q .1.HrHl5 - Llll:':"Ant6nlo da SlI- Nq 1.168-65 _ Silvio Rodrigues Ma- "34-A de 27-2-6.'; - Encaminha res- do - Requerimento de 26 de março'u !'or(o - Rpq. de .3-3-65 - Aver- chado _ Req. de 24-3-65 _ Licença posta' ao RI n" 2.326-6-1, do Dep. de 1.905 - Majoração de gr:lL:tlcação
IJ~r'9Q do lcmllo d~ ~el'VJ~o prelltndo pnm tratJUnento de spnúrle. DAM. D.!aclr Arruda. A 1t See. . adl~cnaJ. - A DP.
ctJ.no r":r.erv[\. A DP. I N" I 1~" 6- M d F d NQ 1.102-65 - Jovellna. Mcnde.~ de NU 1.215-65 - Bloco Pal'1am~ntar

IJ'! 1 'A- 6" Th I il ' I I" . w' a - •. a ·azen 11- Carvalho _ Rcq. de 25-3-65 -c- Soll- Pequeno.> parl1dos - Ollcio n? 51. dIJ
mrJda P;~do".::Req.eod: \~-~5A..::. A\'., GB-12~. de 22,3.65, do Sr. lI~in" cita dispensa da. Seco Financeira da 26 de março d.e 1965- RC!luel'lmentoll
AverlJa,lio de tempo ele ser I A enc,mlnhAl.do resposta ao RI nume. Di!'. Conta\:ll1ldarle. A DO., ~m Que Virgulino A1_exandrína de Sou-
DF ' Y ço. 1'0 2. 7~3-6;;, do Dep. Joiio Herculino. ")9 1.193,55 _ FlávIo, GOJlZ3.gg, _ za solicita Int~n'upçao dc suas férias e

lQI' 1 I '7 o. '" l' B d il. l' Sec. A' Alb ti J() d sU "nU i', Inl
• ~ oU" ~, dY VIO arros e Sá N" 1 1'10-65 _ M d F'n' ti ReC\uer'mrnto de 25 <1e m:lrço \le 1965 er no se n .va "" c .... (l -

FIvlr!' - Rcq. dc 16-:1-05 _ Averba- A . O;., ~3 d '3 ~ zen fi - _ 1JCC'lIca, ef.1jlecIal. _ A DP. elo do gõzo'de suas ferias. - A DP.~'
~'!10 de t"m11o de servko A DP v. ,,,,-1,,. e 2,,- -G~. do SCn110t'· ,- - ~.N" 1.2JO·65 - Quarta secretnria, -

N? 1.148-55 __ ClTB :... Of '696 MlnIS;rO. ellCll1l1inhlUldo resposta no 'No 1.104-55 ~ Senado Federal Oficio n 9 12. de 25 de março de 1965
de 2:!-~'b5 _ Solicltn lnfOrn1~I' s~ ~I n 1.9Q~-64. do Dcp. Aroldo de O!lc~() CN-la. de 24 de marQO de 1935 -, SOllclta. a deslgnação da funcloná~
Jofre Lcllls ~st!l rcquh;ilado p~"n' li Carvalho. À l' Seco - Encamlnlv3 cópia de Merum.gem ria América MunIz pora. servir 11l1qUC-
e('lml,~.'flO rl~ Politl~:t A"'rárla A'DG N? 1.171-65 - M. da Fazenda - contendo razõe-s de veto presidencial le Gabinete. - A DO.

!';9 L14.J.G5 _ 'Teu _ Áv 34A' Av.. GD,1~4. ele 22-3-05, ,elo Senhor ao Prcje:{) n· 2.363-E-63 - CO. - A N° 1.217-ll5 - erro GOmes - Re-
~vm d:.fa _ Acusa o recpbimento dO' MIlIlstro. comuntcando ja haverem Me.l!a. querimento de 25 de março de 19m; -
ur. mn fjUe foi eomunlb.dn a elel: sido prestadas Informações 11 respeito N9 1.195-65 - Tribuna! Regional do Salãrlo-f!\mllla. - A DP.
e;f1(l d'l Mesa da CO parn a Se'~üo Le ~o Proj. n9 314-63, !leIo Av. GB-, .• Trnbalbo da. 5' Região (salvador-na.- N° 1.2'B-65 - w:l1<1om1ro M:fnde!l
gJ',J!1tlVll. 65. A PI'P.I!. .. - ~a1·G4, A 14 Seco I hio.l - Menmgem n9 165. da 12 de 1e- Lucena Requerlm,nto de 25 de mar-

~;Q 1.1nD-65 _ Senado Federal _ 'ti" 1.172-1l5 - M. da Fazenda - vCI'clro de 1965 - Enca'Jnlnha 8nt~ro_ ço de E 5 - Justi;.(·:lr;ãq de falta. -
ar. 365. d~ ~3-3-G5 _ COlllunlca 11 o- Av. 1~6, de 2~-3-55 - Encaminha ao jeto de lei Que fixa nOV03 vencimentos DAM. "
mrM, com t:'nvj(j II ~an<)i1o pr"sÍ(fen- M. "do Planelamento (COCAPl -o RI para o pCSf,001 da Secretatla. dll.quele N" 1 L;-G5 - JOl'cell1'lO .Ant,ônJo di!.
elnl. do Prol. 253-B-SÓ-CD A l' S n? ~.ll:l9-65, do De~ Lopa ele Castro. TrIbunal. - A l' Seco ' SUva - Requcl'llIlenLo ele 25 de mar-

Nq 1.151~65 _ Alaycle .Rnmos ~~ A l' Sec.· . ~ '1'19 L 196-65 - MJnll'térlo da Saúc!e ro de 1965 - LIcença pnra trataIU€'I1-
l,uceua _ Reif. de 23~3-65 _ SoÜc!ta N° 1.1'13-65 - M. da Ael'onautlca - Avlw nU ll-Br. ele 25 de marÇo ele to de saude. -. A DAM. •
<lcsnvürbnçflO -ele desconto de aluguel - Of. '13-GMRP'3~4-B, de 24-3-1965 1965 - Resposta ao RI nO 1.658-64. do N9 1.220-ll5 - Hélio Rcbzrto Torres
A Da, . - Informa a respeIto dos cand!datos DepUtll{lo Arnaldo Nogueira. - A H Rocha _ l'l,equcrllllent4? <le 26 de ll}ar-

m 1.152-(;:, _ Cbletoria Federal de Raimundo .Nonato Valois e_Jose Go- Seco _ . ço de ,1955 - :r.Ujol'açao de gra'H.cs.-
JUegl'cte _ Doc. sem data. _ Inror- merc!no FIlho p'!I1'a a funçao de tis· NQ I.l97-6a - Senado Federal - çáo adIcIonal. - A DP. . '
mace-os em ro.spo-ta ao OI CFP"O cal de aeroporto. A 2' See. Oficio nO 3:18. de 24 d:e março' de 1965 NO 1.221-65 - José An1l'1'lco CarVIl_
d~ , 111-2-0'> da Com Flsc' F{ -ú, NQ 1.174-65 - José Ma~alhães Que- - CC mlmiea aprovação. cem enVIo a lho Pires - Requerimento <te 26 de
Tom. Cor:tas.· A COM. Fis~. F];". : rles - neq. de 23-3-65 - Recesso. oon~ão presldenclal. do Projeto t:úme- InJlrçO de 19l15 - Gratllicação odiclO-
To"" Contas. A DP. , . ro 3.3v4-B-6~ - cD. - A l~.SCc. na.l. - A Dl'. '

N" 1.H3-f,5 _ Senado Federal _ - N9 .1. 175..f;5 - E,<:equiM Ferreml de N? 1.198.:.6. - Senado Federal N° 1}22-85 - TElbunal d'e CCnt1l3
Oi 305. dn 23-3-05 _ Comunica au-o- AlmeIda - Req. de 24-3-55 - Re· Oficio n" 324, de 24 de março de 1965 da Unluo - Av. 34o-.sP-OP. ele 23 de
vnciío. com envlr, n mnc1ip prcslden- ceso. A DP. - Comunica llprovação. com envio 11 '!Jlarço de. 1955 - Acusa ~ r('ccl'ifl(ento
clnl, (lo Proj. 253.B..59-C!J. A l' S N° 1.176-65 - Justiça do p'F - ~ão preeldencl!ll, do projeto núme' do exped}ej1te em que fOI co!?un..cnd:l.

. cc. Of. nO 64, de 16-3-65 - So!lcHa o 1'0 :3 287-0 de 1960 _ Cb -_ A I" n. reeleJçao do Del1Utado PlíniO Lemo.~1'1; 1.154-65 -_ Seflado Federal _ desconto mel1illl. na 1ôlha de Milton Sec.· - . à, COmissão <!:f Fiscallzaçáo Financeira.
or ~06, ele 23-3-61) - Comunica apro- Gnalbl'rto rIa Silva C25 rt,.l em 1l1.\'01' N9 1.109-65 _ Senado Federal _ - A Comlssao de FI<calização r1nan -
vnrno, com envIo a sltnráo vreslden- de FJdite GlIlllberto da Silva. A DG. Oficio n· 325. de 201 de março de 1965 celra. '
rlal. do Proj. 4,867-B-64-CD. A l' N? 1.177-65 :- Senado Federal - _ Encaminha para revlEiío dn 'CD aU. N° 1~323-65 - Tribunal de CClltas
SloC. , Of. 291-A. de 18-3-65 - F.1~l'am\n!lQ, tógrafo do Projeto 'nq 45-64 _ SF _ da Unlao - ortc!o n9 2.822. d" 24 !fo

}TQ 1.155·63 - Victor de A;::lÚll.r _ alltÓ'll'afo do Dec. Leg. n'/ 10-65. 'A A 1" See' . marçb -dc 1965 - Restitlll o Processo
11cC]. uc 23-3-65 - Justificação de 19 Seco - N9 1.200-65 _ Ser.ado Fedel'al ...:. n9 \l20.74Nl4 - MF. rt'latJvo à llpo-
lllra;;o r.n.rcc!"lro de pon~o. A DP. N" 1.178·55 - Senado Federal - oficio na 326. de 24 de marçD de 1965 sentad<rta de J"hovah Vieira Capoz-

11 Lh6-RJ - Dlr. uegurança ,?l. 316. de 24-3-Jl5 - Comunica re- _ Encaminha para revl"ão óa C!J au- zoll. - A DO. .
Of 193, de 23-3·65 - Comunica l'ellS- 11'1r,ão do Proj. n" :l.465-B·64-CD. A tógrafo do Projeto n9 64-64 _ SF. _ ·NO 1.224-65. - Dir. Doc. e Publtc.
f:unr,uo nu pxer~lclo do, func!OllÍ1l'lo 1" See. A 1. Sec . dade - OficIO Pojn°. de 26 de março
1,,,1>. BCl1t~nmllllel'. A DP. N" 1.179-65 - 1'l'es. República - N9 12ót-65 _ José Arthur Maite de 1965 - Comunlc\lo afastamento por

N? 1.157-65 - I>Jl', SegUl'anca _ or, 9O-8RP, de 24-3-65 ICt!l~liftllte C't. Filho":" R"lucrlmento de 25 de :narÇ() 2 dias óo funcionário Jorge Odilon ll'Vil
Df. 104. de 23-3-65 - EncamInha vm - EncamJnha Jntonnações sô- ele 1965 _ Ferias _ A DE' Anjes (recoo,ol. - A DP.
t1tciltnclo rle doacr.a de SAngue do 1un- brc o Prol. n" 1.067·63. A 1~ Sec, N" 1 2íl2"65 ...:..' M03cyr éar~e!ro da N° 1.225-65 - Quarta, Secretaria _.
("lnnhl'JI) Jorge de Araújo Soares. A N~ 1.180-65 - UnIão De1l1ocrãtlca Silva":' Requerimento de 25 de mllrço Oflelo n9 ,13. ele 26 ~e tnllrço de '1965
DG. Nnc10nal - Of. ecm número de 22 de 1965 _ Recesso _ A DP - EncamJnha reJAçaO do pessoal 10-

N? 1.158-05 - João Tranquiliuo de de mal'ço de 1965 _ Comunica fre- .• tado naqUfIe Oab;nete. - A D, canto
EOl1:l,'t _ RCej. de 23-3-65 _ Avel'ba- .,U(!ncia do nessoal lotado nlllJuele Ga- N" 1.203-65 - Tril>unal Reglonál do N9 1.22jl-65 - MVOP - Carta 'nú-
r.;w do tempo d~ servIço prestado como blnele. A DF. Tl'llbalho da 39 Região (Belo Ho:rlzon· mel.'O 184"CM. de 23 de ml\rçO de 1005
RC"I'TVI1. À Dl'. • . N" 1.181-05 __ União DemolmHJca te - MO) - OflclD TRT-DS-IQ7. de - Prelitll esclareclmenws !l retpelto de

NO 1.150-65 _ Preso nepúbllca _ Nacional _ Cf. sem número de 24 lO de março de 19l15 - Solicita envio lrregularidades que estar1am ocorren4:>
Men"'l~em n?~3'1, de 15-3-65 _ l!lnc.ll- de março de 1965 - ComUn1ca que o de ex~mplllres da ConstitUição 1!dltada I1At Rêde Viação ParlUlá-Sllntll. ClIta
minha llntf'prqleto de lei que altera funclonãrlo Wilson RIcardo Bll,.bnsa pela DDE"da 00, - A D. Biblioteca. rilllL. - A 3~ Seco
o Mt. 4" IIn L~I 2,~91-G3. A 19 Sre. VIMO. ll48SOU. a pllrtlr 'de 22,:l-1l~ fi NU 1.204-65 - Luiz Pnulo de Ol1veL N? 1.22/7-63- Déclo Mcndell Pereira

N? l, 16'j-65 -Pre.~.· Rcllúbllc3 _ exereer a lunção rJe Secretário I'llt- J'Il ... Requer1mento d~ 25 de l11iNO - :Requemnento 48 ~ de março dll
1,!'ellea«em n" n de 15·3-85 _ En. tlcu1M" daquele Oab. A DO. (\'~, 1:;,5 - L:crnça eEP~c'~!'· '-'-, À t>P. 1&§ - Il4moção. - Á DQ.
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r N° 1.228-65 - Jooé Dia.s MllIIlt'l - N° 1.251-65 - senado F€deral - seu diploma de Bacharel em Ciências N.~ 1.2P8-6õ - Joel VlIInna - Req.
:Requerimento de 26 de março de 1961'i Otlclo n.g 335. de 25 de marÇo de 1965 Econômicas. À Da., de 30.3.6$ - arat,lficaçáo adícíonaí;
- Rece&<!. - A DP. - Encaminha. autógrafo do Decreto N.~ 1.276-65 - Henrique Eduardo A DP.

N° 1.229-65 - Paulo BriII - Re- Legislativo no 11-65. - A 1~ seco Ferreira Hargreaves - Req. de 29.3.65 • . Em' 31.3.65
querlmento de 25 de março de lmlfi. - - NO 1.252-65 - Ja.b· Pereira Bnrbcsa - Registro em seus assentamentos do .
Solicita justificação plU'a Irregularídn, - Requerimepto de .29 de março de perlo.do em que exerceu as funções de ·N.9 1.299-65 -. Esau Pi~es Bezerra.
des em seu ponto ocorridas em feve- 1965 - SaIár,o-famll~a. - A DP. Secretário "ad hoc" da Comissão de - Req. de 30.3.65 - SoliClta re-
reíro de 1965. _ A DP. No 1.253-65 _ Altíno Ferreira da Economia. À Da. :.;<:noc C!e de~conto. em folha rerc-

Em 29 de março de 1965 Cruz ...,.. Requerimento de 27 de março N.9 1.277-65 \ _ Antõnlo WaItcr rente a ímposto de renda. A DG.
, de ~965 - Recea;o . -r- ~ DP. . oalvãa _ Req. de 29.3.65 _ Pror- N.9 1.300-65 - 4rgemiro da Costa.

NO 1.230-65 - Senado Federal N 1.254-65 t: Hérelo de OliveIra rogação de" licença para tratamento Bastos - Req. de 3;.3.65 - saíàrío-
OCIc!o n9 336. de 26 de março dá 1965 L6:ssa - Requerimento de 2&, de marçO de saúde A DAM . Iamílla, A DP. .
_ Comunica aprovação com emenda de 1965 - Férias. -.il. DP. Brasllla' DF 30 de marco de 1965 N.o 1..301-65 - Tribunal de Contas
do projeto n9 4.866-B-62 - CO. _ li N9 1.255-65 - Domingos Pereira Fi- _ Walte; Pi1;heiro Alves' Chefe aa da uniao - Av. 347 SP-O?, de 26 de
19 Sec. lho - _Requ~l'imento de 29 de março Seção de Protocolo.' março de 1965. - Ag~·ade.ce ao Preso

N0 1.231-65 _ Senado Federal de 1960 - Ferias e recesso. _ A DF. Com. Fm. a comumcaçao d.e sua
Otlcio no 343. de 26 de março àe 1965 N9 1.256-65 - Jolío Mello elos san- Em 30.3.65 I.!!elçtio. A Com'. F,lü. '
_ comunica. rejeição do Projeto nu- tcs - Requel'imcnto de 29 de março N • N.oJ 1.302-65 - José Antônio Rosa
roera 3.968-B-58 _ CD. _ A 19 S~'C. de,1965 - Licença para tratnmento de .9 1.278-65 -; Jose Itamar Bruga - Req. de 31.3.65 - Gratificaçâo

N9 1.232-65 _ Senado Federal saúde. - À DAM. _ - Rec{. de 29.3.65 ~. L!çença por adíelonal. A DP. ,
Oficio n9 344. de 26 de. merço de 1965 N° 1.257-65 - onéas Lacerda da :ft~:::o Adbt;~lça em pessoa da Ia- N.Y 1.303-65 - Oswaldo Antonio
_ CCmunica rejeição do projeto nú-I~l1va - Requerimento da 29 de março N.o 1.279.65 _ Elzy Layr Monteiro Rosa - Req. de 31.3.65,- Llcença,
mero 1,.077-59 - 00. - A 14 Seco ce rses - Aposentaàoria. - À DAM. I? I R d 29 3 65 L' especíal. À DP.

N9 1.233-65 - Senndo Federal -I :N9 L258.6~ - Prcoidfulcia da Repú- ere ra - eq, e .. - - ieen- N q 1 304-65 - M Ind e C m
OficiO no 345. ele 26 de março de 196b bllCa - OfiCIO nO 93-SRP. de 28 de se- ça poara gestante. A DAM.· - or.· AP-53, de 25:3.65 '- E~ca:
_ Comunica rejeição do PrCjeto nü- temere. de 1965 (Gabinete CMI) . _ N. 1.280-65 - Manoel Martins ~e- mínha Informações do IRB a respeito
mero 2,450-C-60 _ CD. '_ A 1~ Seco Comunica já haver sido encaminhada relra - Req. de 29.3,65 -:- Saláno- do ProJ. 2.908-61. A 1.9 scc.

N" 1.234-65 - Senado Federal à. CD a respnsta ao RI n9 1.827-64. do famllla. 9A D..1'.. " N.o 1.305-65 - Nlcodemos José
Oficio nn 346. de 26 de março de 1965 Deputado João Veiga. - A 1~ Seco N.o 1..S1-6a - Maria de Lourd~ Custódio - Req. de 31-3-65 - Li
_ oomumca rejeição do Projeto nü- N9 1.259-65 - ·PJ·esidência da Repú- de Souza - Req. de 29.3.65 - Fe- Len~'ll para tratamento .de saúde. A
mero 1 205-B-59 - CD. - A l' seco /:>Jica - Ofício n" 95-8RP. de 28 de rias. A DP. DAM

. N9 1.235-65 - Ministério da Vial;ãO e março de 1965 - Encaminha resposta N.o 1.282-65 - Ivo Teixe?,a Oleo"':' N.9· 1.306-65 João Rl)drigues
Obras públicas - Avia0 B-51. de 25 àa PDF ao RI 119 2.792-65. do Depu- Req. de 30.3.65 - Certldao de tem- Leal '- Req. de 31.3.65 - Férias e
de mn"rço üe 1965 - Encaminha infor- lado Geraldo de Pina. - A 1~ Seco po de serviço. A DG. recesso. A DP.
mações a respeito do Projeto número N.o 1.260-65 - Preso República- N.o 1.283-65 - .Elíverto Augusto N.Q 1.307-65 _ Quarta Secretaria _
li42-63. _ A 14 seco Oi. 96-SRP" de 26.3.65 - Resposta dos Santos - Req. de 30.~.65 - Sa-

N9 1.236-65 _ MVOP _ Aviso B-62. ao RI n.Y 28.853-65. do Dep, Tabósa Iárlo-Iamília. A DF. Oi. 18, de 31.3.65 - Comunica Ire-
t

d AI eíd A qüencla de pessoal, A DP.
de 2 5de março de 1965 - R€SJ)OS a ao e m a, 1.~ Seco N 9 1 284-65 _ M 1" d - AN° 1 308-65 - Luiz -de Oliveira.

•

no 2242-64. do Deputado Aroldo N.9 1.261-65 _ Prés. República _ .. . azen a-v. . . . ,
.valho: _ A 19 See. 0[, 97-SRP, de 26.3.65 _ Informa- G;t-l80, sem data. - Resposa. ao RI Pl~to.e ~utr~s - Req, de 31.3.65 -

'. N0 1 237-65 _ MVOP _ AVl.so B-a:;. ções a respeito do Pro] '3 '787-61-CD n.· 2.503-65, do Dep, Antônío Fell· Sollclta Ievlsao da sítuaçao em - que
de 25 de. março de 1965 _ Resposta no A 1.9 sec. • . • clan~. ~ 1.ª See. , S7 enco,:tram !,la Lista para aquíst
RI nQ 2,327-64. do DeputadQ Castro N.o 1.262-65 _ COllsuelo Coelho Ai- N.· 1..85-65.) -; ~. Fazeneta - Av. Ç,lv de resldcncla. A·Do.
Costa. _ A 1~ Seco . res de SOUza _, Req. de 2!U.65 _ GB-1~J". d.e .~9.3165 - Re~posta ao N9 .1.309-65 ~ Rodolpho Prado de

NQ 1.238-65 _ MVOP _ Aviso B-64. Salário-iamilía. DP. _ RI ~.. 856-63. do Dcp. Joao V.;;ir:a. Almeld.a Costallat - Req. de 30-3-65
, de 25 d'e março de 1965 - Reaposta aO N9 1.263'65 _ Consucl Coelho AI.· Seco '. SO!lclta cancelamento de descomo
RI n? 2.526-64. do Deputado Hermes Aires Souza _ Retificação d~ seu no. N.o 1.286-65 - Afon~o ,Henriques "e ef folha referenre a aluguel. - .il.
Macedo. _ A 1~ s~'C. . me plIom CallSuelo' Gomes Coelho Barros - Req. de 30.3.65 -;LIcença 1· Seco ,

N0 1.239-65 _ MVOP - Aviso B-U5. (Req. de 29.3.65). A DO. especial. A DP. . N9 1.310-65 - MTPS - Of. número
de 25 de março de 1965 - Respo.sta. ao N.9 1.264-65 _ M. Fazenda _ Av . - N.o 1.287-65 - Afo~so Henrlques oM-RR 375, de 24-3-65 - R<isp<Jsta.
R~ n0 2.68~-64. <fo Deputltdo Lacorte GII.-129, de 26.3.65 _ GomLU1ie~ de Barros - Req. de 30.3.65 - So- ao lU l}0 2.5.14-64, do Dep. Jorge aaid
Vltll.le. _ A 1~ See. - , abertura de crédito extrao di '.' de licita encaminha~ requerimento ao Cury. A 14 Seco

NV 1.240-65 _ MVO!' _ AV~o B-66. Cr$ 1.000.000.000 <socono rs.sna~IOuta_ M. ouel'ra.. A DP. N9 1,311-65 - MTPS - Of. número
de 25 de marçO de 1960 - Resposta ao ções e áTeas ll.tingldllS pelns ~n~hen- N.o 1.288-65 - Senado Federal qM-?B 695, de 1973-65 - Informa-
R! n. 92.445-64. do Deputado Antónlo tes ocorridas no Estado do Ri) A Df. CN-27-Urgente. de 30.3.65 - çoes a respeito do Prl?j. nO 4.631-62.
Fallclano. _ A 1~' Seco Mesa o. Convoca Sessão Conjunta para l1S 21 A P Seco

N9 1.241-65 - MVOP - Aviso B-67. rfo' 1 965:65 M A i 11 horas de 30.3. À Preso NY 1.312-65 - Senado Federal -
de 25 de março de 1965 - Respost.a aO OC • oM~ 33-AP::BR . degr

~~ 3u~~ - N9 1.289·65 - Senado Federal - Of. n9 }66. de 31-3-6:; - Comunlcll.
RI nO 2.397-64. do Deputado Wilm!1 Rc5posta ao RI n0'2 737-64 'u' D- Of. 337. de 26.3 65 - Encaminha au- ap,·ovaçao. com envio a sanção presl-.
Falcão. - A 1~ Seco João Veiga A 1": sdc ,o :p. tbgrafo do Proj. 'de leI aprovado pelo deneial, do Proj. nO 1.083-B-63-CD.

N0 1.242-65 _ MVOP - Aviso B-68. •..• CN e sancionado pelo PR, que cria À 1~ Seco '
de 25 de marco de 1965 - Resposta ao N.9 1.266-65 - Arisio Chagas _ o S.F. de Processamento e Dados. NO 1.313-65 ....:. Senado Federal -'
RI na 2.692-64. do Deputado oetúlio Req. de 29.3.65 _ Justificação de A 1.~ See.· . Of. nO 367, de 31-3-65 - Eneamhlha.
Moura. - .il. 1~ seco faltas. A DAM. N.Q 1.290-65 - Senado Fedel'al _ substitutivo ao Proj. nO li2-B·63-CD.

N91 243-65 _ MVOP _ Aviso B-69 N.o 1.267-65 - M.J.N.l. - Oi. Oi. 347, de 26.3.65 - Encaminha au- À 1: Seco '.
de 25 de mar de 1965 _ ReSPOSta aó o-295-B, de 26.3.65 - Justificação de tógraio do Proi. de iei aprovado pelo N. 1.314-65 <- M~OP - Av. B-'17,
RI n9 2 285-~ do Deputado EdIson atrasos noenvilJ de respostas a. RI. CN e sancionado peto PR, que auto- d~ 31-3-65 - Resposta ao RI 110 2.8U1

If
'Cia ' .:.. A l' Sec A 1.9 Seco riza. o Pode!' Executivo a criar a de 1965. do Dep. José Mandelli Pilho.

~o 1:244-65 _ MVOP _ AvI!:", B-72. N:9 1.268-65 - Adernar Wilson dc Fundação ~aclonal de .Bem-Estar do i'l. 1: Seco '. ~
_ 25 de março de 1965 .... Resposta ao FreItas - Req. d~ 29.3.65 - Licen· Menor e da outras ilrovidências. A N 1.315-65 - MTPS - or. numero

RI n9 1.296-63. do Deputado Adylio ça. em prorrroga-çllo por motivo" de 1." Seco . G~r.~R 377, de. 26-3.-61) - Informa a
Vianna. _ À.l' sec doença em possoa da. famllía. ,A N.Q 1.291-ü5 - Tribunal Reg. ElCi- respello do ProJ. 72-63-CD. A 19.5ec•
• N0 1.245-65 _ MVÔP _ Aviso B-74. DAM. tora! dc S. Paulo - Of. TRE-SP N9 1.316-65 - MVOP - Av. 13-78,
de 25 de março de 1965 _ COmunica NR 1.269-65 - Dlr. Segurança _.27.941, de 24.11.64, encamlnha,\1do de 31-3-65 - RCSPO!ta ao RI n9 2.816
cncamlnhamenlo ao Ministério da Of. 126, de 29.3.65 - Comunica tél·. fotocópias de peças que dizem respei- de 1965.do Dep. Joao VeIga. A 19 Seco
Aeronáutica doo lU n9 2.870-65. do mino de férias dos funcionários Ama- tú ao pedido de licença para.' pros- d N; li317-65 - MVOP - Av. B-79.
Dt'Putado Hegel Mohry. _ A l' seco 1'0 F. Pessanha c \yl1dtmir R. da seguimento da. ação penal contra o / 1~65-6~ - Resposta ao pu n9 2.782

N9 1.246-65 --" Jesé Carlos da coslá Silva. À DI? ,Dep. Mlllo CammarosanG. A 1.~ See. e la S· O .Deputado Getullo Moura.
_ Requerimcnto de 26 de março ete N.o 1.270-65 - Dlr. Segurança _ N.o 1:292-65 - G.T.B. - Of. 746, A 9 eco - • .
1965 _ Solicita remoção. - A Da. Oi. 123, de 29.3.65 - Comunica que de' 29.3.65 - Encaminha 7 Têrmos ro~d··~~-6~30~~t - RAV. nume·

-o 9' _ o funeionário Fernando B. PaUlucl de Ocupação assinados por servido- ; '. e • - - esposta ao
N 1:-:47-65 - Dl~etoria de Redaç~o encontra-se em serviço externo des- res da CD. Ao '13. Hab. RI n 1.621-64, do Dep. Armando

e ReVI!lll() de TaqUlgrafia - OfiCIO de 26.3. A DP . . . Corrêa. A 14 Sec,
11-R. de 25 de março de 1965 - SoU- N0 1271-65 . Manoel M I d d N.o 1.2!J\1-65 - MEC - Av. 380, de N9 1.119-65 -.MVOP - Av. B-SO,
cita lotação naquela Diretoria da fun. cost~ .:.. Req de 29 3 65 ac it~co a 30.3.65 -: Resposta ao RI n.o 2.082-64, de 31-3-0"!! "i.:: Resposta ao RI no 1.770
ciÇl1lÍ.rln Cnntldia Cnrdoso SOares.. _ A DP. . .. - esso. do Dep. Cunha Bueno. A l.~ See. de ~964. do ~1cputado Lopo de Castro.
Da. '. . N.o 1.272-65 "- Raimund de S _ N.o 1.294-65 ~ Dorcilino André A 1· Seco ,

.N9 1.248-65 - DIretoria de Seguran- za Coelho _ 'Req de 29 3 ~5 ~U Amador - Req., de 29.3:65 - Licen- No 1.320-65 - José AIve.~ de Lima
ça - Oficio n" 116. de 25 de março de de 29 3 65 _ Férlns A 'r:ip - eq. ca para tratamento de saúde. A - Rp.q. de 31-3-65 - Solícita cance-
1965 - ComUlllca Inicio de g~Z() de 8 N9 '1' 27365' i:'b·· . DAM. lamento de faltas. A Da.
dias de recElS.S{l do funcionário E3equl:zs EIeitorai _- Of- 9;\i~naI20s~~~nor N.o '1.295-65 - Clcero Leonardo N9 1.321-65 - Paulo Vieira da Silva.
Ferrell'a de Almeida. _ A DP. .,.. - Sobrinho - Req. de 29.3.65 - Férias. - Req. de 31-3-65 -: Solicita. revisão

NQ 1. 24é~65 _ Dlreloria de Seglll'an. Agradece comurucação da composiçi\.o A DP. de cálculo de Impôsto de remIa des..
ça - Oflc1O n9 117. de 26 de março de da ~esa da CD-65. A Mesa. N.o 1.296-65 _ Waldomiro de Souza contado; A Da.
1965 -: Comunica renssllnçll.o do 'exer- N. 1.274-65 - lAPC - Of ..ReCs. Falcão _ Req. de 25.3.65 _ Recesso. N9 1.322-65 - Preso República. -
cfclo ao fUllclonârlo Albino Ferrei"'\. OSCD-883 e AC-39.334-04. de 24.3.05 A Da A DP Mensagem n9 65 de 26-3-65 - Enca-
_ A DP.. - Encaminha cópia de Fé de Oficio •.. . • minha anteprojdto de lei que dispõe

N0 1.250-65 -' Seção de Comissões e ficha financeira da ex-servidora N.9 1.297-65 - IPASE - or. nu- sóbre abertura. de crédito especial des
de Inquérito _ 'Oflcio s/n'1. de 25 de daquele IAP, Helena Ribeiro Cunha. mero I, de 23.3.65 .,.. 80llclta infor- tlnado- à recupel'l\Ção de imóvel. À
marÇo de 1965 _ Encaminha :Memo- A DE'. 'mações a respeito da data de exo- 1~ Seco
rando referente li funcionária da CD N.o 1.275-65 - Henrique Eduardo neração do ex-funcionário da. CD Al-No 1.323-65 '- Preso República. 
Maria Carmen de SC'Uza BlI.!lÍllo>envia- Ferreira Hargreaves - Req. -de 29.3.65 varo Innocenclo do Esplríto Santo Mensagem n9 49. ·de 24-3-65 - Enca
(i'o pelo lP.ASE. _ A00.- Registro em seus assentamentos de ,Filho e o seu atual enderl!ço .. A DP. minha lanteprojeto de le,l que nbl'e,
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através do MEC, crédito especIal de a respeito da subvenção concedida l de 191M" do De". Joio VeIga. A 14 Requerimento de InfoMnBçóel 'número
crs 877.852.800, para o fim que es- Casa da Criança Dr, Augusto Duprat Seco 2.939-65.
;pcc1flca. A 14 Sec, • '- RS, A Com. Leg. Social. N9 1.373-65 - MEC - Av. 340, de ,N9 275 - Ao Senhor Mlnlsko da

1," 1.324-65 - Preso República - N9 1.348-65 - LlderP;tça. da Malo- 31·3-65 - Resposta. ao RI nQ 1.945 Aeronáutica - Transmite leor do Rc-
Mens~gcm 119 63, de 26-3-65 - Enon- ria - Of. GIiM-38, de 1-4-65 - Jus- de 1964, do Del'. João Veiga. A 14 Seco querlmento de Informações n9 2..,36
minha. anteprojeto ele leI que Isenta tl!lca faUa de registro elo ponto de N9 1,374-65 - MEC - Av. 341, de de 1965.
de Impostos de Importação e outras salda em 16-3 e entrada em 25-3 de 31-3-65 - Resposta ao RI n9 1.902 N9 276 - Ao Senhor Ministro dl
contrtouíções fiscais, bens adq'"irldos Jos .... Ru~er..;; do NasclIT\ento. A DG. de 1964, elo Dep, AntOnio Bresol!n. _ Aeronáutica - 'Transmlte teor do Rc-
pelns ínstítuíções m-dlco-hospltalares. N9 1.349-65 - seção Com. Inqué- A 1~ Seco querlmento de Informações n9 2.943
1" Seco rito - Of. s/nQ, de 31-3"65 - Soll- N9 1.375-65 -, MEC - Av. 342, de dé 1965.

NV 1.325-65 -:- Preso República - cita dJl;pensa de ponto para funcioná- 31-3-65'-:- Resposta ao RI n9 1.863 N'I" .277 - Ao Senhor Minlstrd d~
MeJllilIgem n9 64, de 26-3-65 - Enca- rios que comporão CpI. A DG. de 1964, do Deputado Tourinho Dan- Viação e Obras Públicas - Transmite
minha anteprojeto de lei que dispõe N9 1.350-65 - Seção Com. Inqué- tas. A 1" Seco teor do Projeto n9 542-63, atendendo
sõbre registro do comércio e atívlda- rito - Of. S/n9, de 313-65 - Solicita N9 1.376-65 - MEC - Av.' 3'43, de à solícítação da Comissão de Finan-
des aflns. 1. Seco deslgnar,".t' de 3 Auxiliares de LImpeza 21-3-65 - Resposta ao RI nQ 3.028 ças.

Em 1"-4-65 para aquela Seção. Aos S, Gerais. de 1965, do Deputado Aureo Mello. NQ 278 - Ao Senhor Ministro da
1<9 1.3~6-65 - Pedro Henrique da E .. 4 65 A 1~ See. Viação e Obras ·públlcas - Transmite

SllHI - Req. de 1-4-65 - Salárlo- m ~- - N9 1.377-65 _ MEC _ Av. 352. de teor do Req. de Informações n92.930,
família. A Dl'. ' . . N9 1.351-65' - FrancL~co José F. 31-3-65 - Resposta ao RI n9 1.836 de 1965.

N° 1.327-65 - Dlr. comunícaeões Studart - Req. de 1-4-65 - Férias. de 1964. do Deputado. João Veiga. NQ 279 - Ao Senhor Ministro da
- OI. n9 lO, de 31-3-65 - Comunica A Dl'. A 1~ Seco Vial:'\o e Obrns P'lblieaJI - ~!onsmltc
lrcqilência dos Chefes OI Seção, - N9 1.352-65 - M9 Ind. e Com. _ N9. 1.378-65 - MEe - Av. 353, de 'teor do Req. de In1'tJrmaçllei>" ,1' 2.94(),
A DP. Av. G1I\-'/9, de 29-3-65 - Agradece 31-3-65 - Resposta ao RI \19 1.863 de 1965.

Jl/Y 1.3:18-65 - Geraldo V~J1oso_Tor- comunicação da constituição de CP1 de 1964, do Deputado Tourinho Dan- 1'19 28a - Ao Scnbo.r Mitll.s~ro da
res - Req. de 1-4-65 - Anrbaçao de para apurar Irregularidades no IAA. tas. a 1~ sec. Viação e Obras Públicas - 'l'.:·;Ull'lllit2
tempo de serviço. A DP. A S. -com. Inq. N9 1.379-65 - MEC - Av, 354, de teor do Rcq. de Informações nQ 2.9U

N9 1.329-65 - Preso R~pública .1'19 1.353-65 - M9 lnd. e Com. _ 31-3-65 - Resposta ao RI n9 2.472 de 1965.
0f,92-SRP-65. de 30-3-65 -' (Gabl- Av. GM-80, de 29-3-65 - 'Agradece de 1964, do Deputado . Pedro Marão. N9 281 - Ao Senhor Ministro d:l.
nele Clvlll - Resposta no RI nQ 2.795 o envio de cópia do parecer a ras- A 1~ sec, . Saúde - Transmite teor du Reoue-
de 1965, do Dep. Daso Coinkra. - peito da Mensagem no 587-84. A Com, 1'19 1.380-65 - MEC - Av. 355. de rlmento de Informações n9 2.942-G5..
A lq Seco ReI. Ext. 31-3-65 - Resposta ao RI nO 2.463 N" 282 - .Ao Senhor M1nlstro . ela

NQ 1.336-65 - Pres, República - N9 1.354-65 - M9 Saúde - Aviso de 1964, do Deputado Noronha Filho. Indústria e Comércio - Transmite
Of. 94-SRP-65, de 30-3-65 (Gabinete 14-Br. de 1-4-65 - Resposta ao RI A I" Seco teor do Rcq. de Informações nlo 2.932
Civil) - Comunica já haver sido co- n9 2.9"7-65, do Del'. Pedro Braga. NQ 1.381·65 - MEC _ Av. 356, de de 1965.
eumínhudn li. CO a resposta ao RI A 1~ See.. 3~-3-65 - Resposta ao RI n9 2.15& N9 283 - Ao Senhor Ministro da
n° 2.70-64. do Del'. Joáo Hercullno. NQ 1.355-65 - Juizo de Direito ._ de 1964, do Deputado Teófllo Pires. Fazenda - Transmite teor do Reque-
A 1" Seco 3~ Vara Criminal-Curitiba - OI. 194, A H Seco rírnenjo de Informações n9 2.931-.65..

N" 1.331-65 - ~oão da SI1~a. Neto de 25-3-65 - Solicita permissão para N9 1.382-65 - MEC - AV. 357. de No 284 - Ao Senhor M1nistro :/
-, Req, de 1-4-6;, - Avcrbaçao de processar Deputado criminalmente. A 31-3-65 - RenOVa pedido de provi- Fazenda - Transmite 'teor do Re
tempo de serviço prestado como Re- Mesa. dências no sentddo de ser arquivado rimento de Informações nO 2.933-6 .'
serva. A DI'. N9 1.356-65 - GTB - Of. 730, de o Proj. nQ 3.898-62 (crédito especían • N9 285 - Ao 'Senhor Mlnlstro da

N° 1.332-05 ..... ZJlda Neyes de Ca!- 2-4-65 - Solicita Informações à res- Lid. Maioria, . Fazenda - Transmite teor do Reque-
valho - R~q. de .1-4-65 - Averbaçao pelt'! ~a situação funcional 'da fun- N91 383-65 _ MEC _ Av 358 d rímento de InfOl'Il1!lç6es nO 2.945-65.
de tempo de servmo. -A Dl'. cíonárta Iracema B. Demp. A DG.· . ,e Nt 286 _ AO Senhor Mlnlstro da

NO 1.333-65 - 1119 da Agricultura - N9 1.357-65 _ IPC _ Of. n9 22, 31-3-65 - Resposta ao RI n9 1.~75 Fazenda _ Transmite teor do Re'"
OI. GM 34-Ap-BR, de 26-3-65 - Res- s/data :- Comunica freqüéncla de ~~:~64i.d~e~~putado Antónl oFellc,a- querlmento de Inrormaç6es n9 2.935,
posta ao RI nQ 2.395-64. do Deputado, ruucíormrros. A 01'. • N9 1 384-65 _ MEC ....: Av 359 de de 1965.
Jo"é Mandelil Filho. A 14 Seco N~ 1.358-65 - IPC - Of. n~ 23, de 3 3 . t . Q , Em 17-3-65

NQ 1'.334-65 - José Lindomar Mar- 2-4-65 _ Solicita desconto em fôlha 1- -65 .- Respos a ao RI n 2.016 .
tins Gomes - Req. de 1·4-65 - Aver- do Dep. Antõnio Gomes de Almeida. de 1964, do Deputado Carlos Wer- N- 287 - Ao senhor Min'strb d&
barão de tempo de serviço prestado A OG. neck. A 1~ Seco .' Justlç~ e Nególc08 Interiores - Aclll!lL
como Reserva. A Dl'. . N0 1.359-65 _ Trlb. Reg. Tro.balho N9 1.385-65 - José de AsSIS Rc- recebimento de Telex resposta do Mi-

N9 1.335-65 _ João dos Santos Fi- da 8" Região _ Mensagem n9 173, de zende - Req. de 1-4-65 - Férias e nístro ao Requerimento de CDn\'1J-
lho - Req. de 1-4-65 - Salá.rlo-fa- 29-3-65 - Encaminha anteprojeto de re~:S~:38~_6~P,:" Antônio Andrade da cação nuá. 2.772-~5.
mílla, A DF. lei que reestrutura o QP da Ju~tJça do Silva _ Req. de 2-4-65' _ Férias. Nq 288 _ AO senhor Ministro d'o

N1'1.336.65 _ MJNI _ Oi. número Trabalho daquela Região. A 1 Sec. A Dl". TraOOllhO e PrevIdência Soel81 -
G-319-B, de 31-3·~5 - Enca~lnha In- N" 1.360-65 - Marta Helena Lou- Brasllla. DF. 6 de abril de 1965.._ Convoca. o sr. MInistro li _c0m,pa.recer
formações a respeito do Pro,l. que !.e- renço - Req. de 2-4-65 - Recesso. Walter PIJll1eiro Alves. Chefe Seçio a esta Casa, no prazo nao ",uperlor
f)l;trlllllrn o Qp do TRT da ll~ Re~lao. A Dl'. Protocolo a vinte dias,
('lU resposta ao RI nQ2.709-64-CO. A No 1.361-65 - Deocacine Lucas R.' No 289 - Ao Senhor Primeiro se--
1" Seco Santos - Req. de 3(J-~-65 - Llccnça cretárlo do senado Federal - Tran....

N9 1 337-65 - Alzlra Muniz Telles para tratamento de saude, A OAM, SEÇAO no EXPEDIENTE' mlte leor do PJoJeto de Decreto Le-
- Req' de 15-3-65 - Gratlflc.çiio No 1.362-65 - Senado Federal - RESENHA DOS OFiCIOS. glslallvo n' 21\l-A-65.
lllllelollal. A Dl'. 'Of. 352-A. de 30-3-65 - Encaminha.

No 1.338-65 -. Dir. Segurança.- autógrafo do Dec. Leg. n9 12-65. A Em 16.3.65 Em 18-3-65
Of. 135, de 31-3-65 - Comul:2ca .reos- 1~ See. N9 2g0 _ Ao Senhor M:nlstl'o ~
S. lInçúa no exercício de funclonw·!Ol;. N9 1.363-65 - Senado Federal - EXPEDmo~ Minas e Energia _ TransmIte •
A DP. . ar. 354-A, de 30-3-65 - Encaminha OUclos: do Requerimento de Informações

NQ 1.339-65 - 1'019 Minas e En~rgla autógrafo do Dec. Leg. n9 13-65. A . mero 2.956-65.
_ Of GM-63, 'de 31-3-6& '- Resposla 1~ Seco N9 267 - Ao Senhor MinIStro do N~ 291 _ Ao senhpr Ministro dU
/lO Ri n9 2.'9P65, do Dep. Minoro NO 1.364-65 - Pedro Qulrlno da Ro- Trabalho e Previdência Social Minas e Energia _ Transmite teor
:Miynmo!o. A 19 Sec, cba - Req. de 2-4-65 - Gratificação Transmite teor do Req. de Informa- do Requerimento de Informações I,Ú-
N~ 1.340-65 - 1'019 Minas e Energia adicional. Dl'. ções n9 2.947, de 1965. . mero 2.959'.65,

_ at. GM-64, de 31-3-65 - RespÇlsta NQ 1.3"ô\'j·65 - Pedro Afonso de NO 26a _ Ao Senhor Ministro do .
00 RI n9 2.786-65, do Dep. Dirceu Araujo - Req. qe 2-4-65 - LIcença- Trabalho e Previdência SOcial _ N9 2b2 - AO Senhor Ministro aaa
Cnrdoso. A 1~ Seco especial. A DP. Transmite teor do Req. de Informa- Mlnns e Energia ... Transmite teDr

NQ 1.341-65 - M9 Minas e Energia N9 1 366-65 _ Pedro Souza Almeida ções. n9 2.946-65. do Pl'ojeto n9 2.336-64. '.
- Of. GM-65, de 31-3-65 - Resposta _ Reei de 2-4-65 _ Prorrogação de N. 293 - Ao' Senho, Mimstra. das
1'0 RI n9 1.959-64. do Dep. João Vei- licença. ·para. tratamento de saúde. _ N9 269 - Ao Senhor Ministro do Minas e Energia _ Transmite teor
gll. A n Seco . A DAM ,. Trabalho e Previdência Social - do RequerimentC/ de Informações nl\-

No 1.342-65 - M9 Minas li Energia Nq 1 3U7-65 _ Juracy Cerquelra de T,!'ansmlte teor do Req, de Informa- mero 2.963-65. ,
- Of. GM-~6, de 31-3-65 - Resposta Souza ._ Req de 2-4-65 _ Solicita çoes n92.934-65. N9 294 _ Ao Senhor MInistro de.
no RI no 2,'69-64, do Del'. Lopo de majoração de' gratificação adicIonal. ,Nr 270 - Ao Senhor Ministro da. saúde -Transmite teor do Reql1erl~
Castro', A l"Sec, A OP Agracultura - Transmlte_ teor do Re- menta de Informações n' 2.967-65.

No 1.343-65 - Geraldo dos Santos NO i 368-65 _ Diretoria de Segu- querimento de lnformaçoell nO 2.938 . tr da.
Su]uelru - Req. de 1-4-65 - Oratl- rança':' Of. 149, de 2-4-65 _ Co- de 1985.' . N9 295- Ao Senhor Minis o
licnção adicional. A Dl'. munlea. frê Uêncla de pessoal requl- N9 271 - Ao Senhor :MInistro da saúde - Transmite teor do Requeri-

NQ 1.344-65 - Rogério Ccrrl'orle - sitado '1\8 D'l.Sp. A DG. Agricultura - Transmite)eor do Re- menta de InformaçÕell.n9 2,92~·65.
Req. de 31-3-65 - LIcença para tra-~, ,querlmento de Informaçoes n9 2.943 N' 296 _ Ao Senhor Ministro Ex-
tll1nento de saúde. A OAM. N9 1.~69-65 - Diretoria de Segu- de 1965. trEiordlnárlo para Coordenação dll6

N'I 1 345-65 - CEF Brasília - Ofl- rança - Of, 148, tie 2-4-65 - Comu- N9 272 - Ao Senhor 11:inl.stro Ex- O nl Da Re lo 15 T nsml~
CID 459-CC-SC, de 25-3-85 - Sollc1!4 nlca reassunção no exercíclo de fun· traordlnlÍJ'lo para Assuntos do Gabi- t rgaa:~ u r~~f d;"Inf:~ações
o cancelamento de consignação men- cloniirlos daquela Diretoria. A DP. nete. CivIl - Transmite .teor do Re- e,or

2 961_6
1 e o

~:li do funcionário Isalas F. T. Bar- N9 1.370-65 - MEC - .Av•. 336, de ,quenmento de Informaçoes. n9 2.941 n'NO' 297 ...:. A Senho MI lstro d
bos!I. A DG. 31-3-65 - Encaminha resposta ao RI de 1ll66. _ o r n . &

:r;1? 1346-65 - Tribunal Superior n9 2.1lil1-64, do Dep. Carlos Werneck. NO 273 - Ao Senhor Ministro Ex- Eteoducaçao e C
imultll1't

Q d-InfTran;,~
Elc!Wral _ Of. PRoSO 107, de 31-3-65 A 1~ Seco traordlnárlo pura Assuntos do Gab!- r do Requer en o. orm....u _

_ Informa a respeito da Mensagem N9 1.371-65 - MEC - Av. 338, de nele Clvll - Transmite teor do RI!-' n t 2.952-65.
119 ry 940-61 do TRE do Rio de Janeiro, 3I-~-65 - Resposta ao RI nq 2.863-65, lluerimento de Informações n9 2.937 liI9 298 - AO Senhter"f M1nls~o da
A Mesa do Deputado Aurino Valols. A l' Seco de 1965. ." JWltiça e Negócios In ores - rana.

1'1" 1 347-65 - MJNI - ot. G-495, N3 1.372-85 - MEC - Av. 339, de No 274 - Ao Senhor Ministro da mile teor do Requerimento de InfO'Jloo
de 31-3-65 - Encaminha informações 31-3-65 - Resposta ao RI no 1.944 Aeron:l.utlca - Transmite o. teor do maçOu n' 2.ll66-fl!l



tluinta·f€·jra, 8 DJARI() DO CONGRESSO NACIONAL: '(Seção IJ ~Qrll de 1965 1803
~_ .. __ bi±' AL,s~ .- .~~_ ~.. .__ . ..i:::J ' -su:ez:s:::=

IN" 299 - Ao Senhor Ministro da ,N9 321, - Ao Senhor MIn,!sLro Ex-I teor do Re(Jueri~enLo de Inronnnç5es Em 23-3-65
Justiça e Negócios Interiores - Trans- traordínáríc para. Assuntos elo Oabi- n? .2.982-65.
tnite teor do Requerimento de lJifo!'- nete CivJl _ T.'nnsmlte teor do rte •. ' N9 346 _ Ao Senhjl' MinLstro .Ex- N.9 317 - Ao Senhor Pl'imeiro,Se
mações n Q2.968-65.' querímento de lnformaçõ;,s n Q 2.~51, &rl101'dlnárlo p;1,l'\I Assuntos do Oab!- cretárlo do Senado Fetlcr(ll - Enca-

N" 300 _ Ao Senhor Ministm da. de 1965. , nete Ch'i1- Tr(lnsnúte teor do Re- minha o l?Tojeto ele Decl'eto' L~,gl~la-
Viaçüo e obras Públicas';' Trasmlte N0 322 _ Ao scnuor Mln;si;ro'~- querlmeuto de In!.mnações ll' :UJ70, tivo número 174-A-G4 • .
teor do Projeto n9 1.838-64. atendendo traordínárllr p:lra AhSun!OS clo Gabi- de 1!l65. . ' :Em 'Z4-ll'6j
il. solicitação' da' Comissão de cons- nete 'Civil - T~ansmile teor do Re- NQ '341 - Ao .senbor Minisbo tl!.-
tltulç:io e Jru;tlça.· querlmen!o d eIn10rmnções n~ 2,949. Lraordinülo para Assuntos d oGabl- N.Q 378 - Ao Sen110t l\lln~stro aa,

j F••zen::;(l, - Tl'ansmlte teor do n.~q. ,lO
. 1'!Q3il1 _ Ao Senhor Mln:..slro da de 1055" .- , ,ne;e ?i'i'iI - En~.z.ml.n.ha Pto e}o de rnrormecões n.O 3.0~6-tG.
Vlaçi10 e obras públicas";" 'l'ratlnite Em 10-8-B5 Lei n. 4,783-E. oe 1M2, à ~ançao.. N.9. 37!! - Ao Senhor Mini't:·o ca
teor do RequerlmEo:o de Iu{o,·llluçlíe. . • . N? ~48 - Ao senhor P.rl!lleiro SI>' l"azendlJ, - '1'j'lln~mlte teor Ih> RÇlj: de

':no .2965-65- N' 323 -e- AO Senhor Minlstro <la cretárío do Senado Fecll'ra1 - COmU-jln10rrtlaçÕes n.? 3 .03ü-li5. '
NQ' 303 :.: Ao Smhor M.inls1Jo tia Vlação e ooras Públicas - "I'rasmlte níea, remessa do projete c.le ~el I'\ú- N/' 300.- Ao Senhor Min:stto <la

Viaçfio ,e Obras Publ:cas ..,.. Tl'r,.ml!ie Item' [lo ReljUerJ~"il:O de In!~~'m"9(/"S Imero 4.B73-E de 19,02, -li son:;I'ç. P,.zcllda - Tr:monite t&Dr do .Req. de
teor ilo Rcrjuel'imcnlo de Iníornraçôes n9 a.Ou5'. de ,196~. '. . Em 22-3-511' '. :rn!ú~'n:!ll':'ÕCS n,q 3.017-05.
:n- ~.DlilJ 65. 119 324 - Ao Scn1wr Mmir-tJ'o d:\ I . . . ' ,.N9 831 - Ao S;;nhor :ML'listro da.

Ng:::03 ..:.. ~o Szn.bor :MlnjB~ro <ia Viação e Obras ~ú~líC~5'-'Trr.~'!l.He N9 3·1!)·- Ao, Senhor M~p.ist'J'o das Fazenda - rl'ran,mJtr teor do Req: de
viação e obras Púi1licas _ T:e.smite wOl'_do Requérlmcn,o ue In1orm.:tçQ:s Mlna.s e Energ:a - Tmnsm:te·tco? do Info~mações n.9 3.010-&5.
teor do I1.cqucrlJ:nento' de Infonnaçõcs no '2.998, de: 100:;.' " , ncquerhnento'; cl~ rnrormações .núme- N.9 SB2 ~ Af) -8enhcr M;nl;:l:o d\l.
:n9 ,2.060-65, ,1'19 32l>'- Ao S.['n~lJr M1ni3lro da ro '3,002' '65" . . , Fazenrla - Trrll a honra de 1·e;,r.rm-

N? 304 ~ Ao 'SCl,ho-, MlnlÜro dn Villl(ão e Obras publlc;:s - T1'asm~te N·.35O - Ao &;nh::lr .M'.InJ.l\U·" CHI. têrmos do Onc!o !l.? 3.621-(,3, que
VJaçuo j! Obras P'q1Jllcas ,- Trasmite teor do R~que!im('1l!o de Infor,mllêoes Agrlcultul'a - Tl'lU1Srnge'.? teor do cncamtnhou (),Req. de 1Jifol'm:lcôl:S
teor tt'u n~ejuerimen!o de Inrormcções P- 2.978, de 1963. . ReqtlCrlm'!lfo. de Infornl:lçoes nume- n.O 1.322-~'3.. '. '
:n- Z,962-65. .' NQ 326 _ Ao S~nh;)r Mln.stl'o c'/a ro 2.9110-6a, N'.9 Zô3 - Ao' SenhllT Mlnl,tl'o da.
" 1'1' 305 _ Ao sennor :Minls!J'o c.lü Viaç~o e 'Obras PÍlbli~:ls - '1'rnsmH.c NY_351 - .Ao,. SenllOr Con.sul,~or Oc· FJzm~a -.Tl'an"mite teor do RUj. de

I L [J r - 1 R b T zm - t lll''formacões nY 3.015-65. .
Viação c Obras Públlcns - 'l'rasm\te teor do Requel' mrn o c In o~:n':Jçoes rtl cra' epu ,lca - mn... I;J! e~r N.o 3[a ...:. .AD sênhor Min..stro do.
teor do Requerimento de 'Informações n9 3.003. de 1965. , . du, Re<Jue~i.ln€nto de In1Qrmllçocs IlU- Eàucaç;.Q e cultm'a' _ Reitera tl'r
nO 2.955-6:>. ." N' .S27 - Ao Si:llhor· Ministro da m<!1'O 3.1101-65. mos do OrlcKI n." 3.nOO-54, que en-

N9 303 _ Ao Senhor Mlnj~tro do Viação ,f?c Obras púhlieas·- T~lISnüte ,N' '352 - Ao Senhor Mln)st~o Ex- romlnhou o Req, Clc l11fOl'n1'lCõ.s nú-
'Xl'1loo111lo e Previdência Socinl _ teor do_Jte'luCl'imento de Inform~~ões tr&.ordlnãl'io jJ<l~a COlITdenm;1ío dos mCH> 2.ii7o·E4. • -
Tran.smlt.c teor dó I'rojeto no 1l33-fiS. :09 2.971,. de lJl65. . . 9réJnlsmos Rl'glOnals - Trnn'm1)te N.Q- 385 - ·Ao Sen1lor lolinist!o .da,
atenciendo à solicltação d:l COllllssüo N- 328 '7 Ao Senhor Minbt'l'O, da teor do ~eq\lerlmento de In1:lrmuço2S E(jucação e Cultura ....:. TrMs.onlle teor
,(!e COnstltul~ão e Justiça. . Viação e úbrns públicas - TrllSmite nQ 2.!l816a. do nt(j. de I:Jiformaçõcs n.9 3,028-b5 •

.:NQ' .307 _ .Ao Senhor ML'1l.51ro rio t.:'or do R~qUel'lmwto d'~ In10rmaçóes .N9 .353 - 'Ao Eenhor Milllõt1'o. dJ lO 386 - Ao·Senhor. Ministro do
'l'mlnllho e PreviC:êncla Social _. ri? 2.972-l'i5. - .. , . . oEduen.çl1o e Cultura - ;.r<Ulsm)te Ttablllho e Pl'evJilência Sccla1

1I.'l'raiü:mlte teor do Projc:o n' 2.141-54, N9 329 - Ao senhor :'.oIlIllSbl da toem do Requerlmen!o de Iu.o;omaçoes Tl'lln!ml!e teor do Reej. de J:nf.:nnJ.-
I".ntemJcndo à SOl;CltllÇão' dG Comi~sdo Fazenda _ Transmit~, teol' do Requo- ll' 2.9~-li5. . '" ções n. 9 3.034-65." '
de Coust.itulçáo e Justiça. ~ rlmento de In!ormaço~.5 n- .2:9i4.liG5. NY 3~4 - Ao, Srnhor, MInistro !ia N." 387 - Ao Senhor .lI.Iínlstl'o do

, .NQ 330 _ Ao Se.nhor Mimstro da.' Edue:nç.:Jo e C:.l1tura ,-. Tral".SDllte,Trabalho Cl Plcvmêncla 'Social
NO 308 - Ao S~Il!lor M'lnis/J'o do F'tJ.z~nda'- Trammlte te.:n- do·Reqne· ttor doRr~ucrinieni.odeo.In!o:mnções Transmite teor do Rcq. de 'In11I'r'ffin-

Traballho e Prevlde~cla. Social rim:ento' de In!ormações ll'.2..W!l-65. n' 3.008· 65. . çbps ll,? ,:I.033-(i5.' ~ . ~ ,
TrallSU1Jte t;cor do ProJ~to nq .1.0# 63, N9 331 _ Ao Senhor Mlnl.,t.rõ da. N? $85 - Ao Senhor l\!IJnlst:o da N.Q 388...,.. Ao Senhor MinistTo do
atendelld~.R ~ollcitaç1ío da Comls",w .FnZPJlM"': ,Transmite teor do Requl'>' Indú.!tr~a e Comõrdo - TranslJllte TI·.ab:lJ1J.o e PrevidêncIa SOclnJ
de.CO,nst,ltulçao e Justiça. rlmento de In1órmoç-õi!S n9 2.994-65. tflOr cto Requ~l'lmento de _Dlformações Transmite 'tcor·llo Req. de, Informa-

NO 309 - AO Senhor :.rínl"tro ~ N' 332 _' ·Ao Senhor Ministro ,,3. n9 2,lI84. de 1965. , ções n," 2.lfSO-65.
~:l\lxllího e Previu~ncJa ,Socll;l Educação e Oultura ..:. 'rr-nnsmite N~ ~6 - 'AO Senhor Minlst.ro Ela N.O 389 - Ao Senhor Min:.st=o d:t
'l.l\n.smii~, teor do Raquel'lmen<o de teor do Requerimento de Jn!~:-mll~óes !ndustr,a e Comérc!o - TransmJte lnôúsU'la e Com~rc'o -_ 'l''ran"miie
Informaçoes n' 2.957-65. . nQ 2.975-65. ' teor do Requerimento de IrJonu,l~Ol's teor d~ R~. de InfOl'm!l~Ms n(l1l\e~

'N? 310 - AO Senhor. M!nist,ro ào N' 333 _ ,Ao Senhor M!n'sttp da n" 2.993. de 1%5., 1'0 3.03B-Oa. .. ,_ ,
Trllb/lllho e PrevJdênclll SOcwl EcluCáÇáo e Cultura _ :rmnsmHe .N. 357 - Ao Senhor Minlstro da . 1'1•• S~O - Aol?enhor .~....~.st:o .(;$l,

ReItera têr1?ClS do Ofício n' 2,101-64, teor dO Requel'Ím~nto ele r;lfo-mnções Far.end<\ -·Transmite teor do Roque- rdÚS~laRe co~er~ - 'liansm~~~
que· e.IUlc.IUmhou o Requet'lmento ele nQ 2. ~a3-65. . rimento de Informações ho 2.991-65, e~;, o 01 ~5 e. orm!lç es
!n10rnroçoes n9 2.182-64 " . 'NQ 334 ..;.. Ap senhor Mini~(ro .d~ N' 358 -Ao Se_nhor Mlnist.ro d:t mN,~ ~9 ~ Ão SenhOJ: ·Minl~tro <la.

_ NQ;311 '- Ao se~ho~ .~miptro do Educüção' e' 'Culim'a -. Tmnsmlte ~azendll - TransmIte. tco~ do Rl'1l11~- Indústrl~' e Oomércio' _ Tl\'l.llSmite
TrulJalho e Prevldencla. Social . teor do' projeto n" 2.'74061. atenden- I'lmen!o de Informee.o<"s n· -:l.OOO-Sa. teor do Req de Informações n\\mexo
Trol}Smite teor ~o pr~iet(y n- 3.D36-l!2. do à solicitação d~ Co:n!~ão ~'Fi- N9_ 3b9 - Ao SO?hor Ministro dn 3.061-65. .
ntendendo à .s0Lcltaçao da 't)omls.~-lo nanças... . .v~llÇ~O ~ Obras Púhllca< - Tr<l115- N.9 392 - Ao Senhor 'Minl.sl::o' das
de fonstltulçao e JusLlça. , " N9 335 _ Ao ~en.'tor MimsLro da mlte_ teor do Requerimento de 'Infor' Minas e EnergJ.'\ '-Tra~ite teor

N 312 - Ao Senhor MllllSf1'O do Saúde _ TransmJte teor do Requeri- mnCllCS U9 2.979. d e1965.. ,'do 'Refi. de tnformaçôes n.9 3.016-65.
Trabalho e Previdência .Sacial _ lmento de Informo('.óei; no" 2.9.96-(\5. N' 36U - Ao Senhor Mímsiro da N." 393 - Ao Senhor Ministro dns
T;'ullsmile. teor do. Requerimento de I N9 336 -' Ao Sênhor Ministro da. VI!).çI0 ,e Obras Pú~licaqo - TI'nm- Minas e Energia ,~ Tl'nnsmite tear do
InIorm<;tçóes. n' 3.951J-65:· Saúde _ rl:an.~mite teor do Rcnuerl- mite. teor cio RequerImento de Infol" Req. de In!ormações -n. 9 3.037-65.

N? 313 A S h 'M'nlJ' d mento de InformllÇões n 9 2.986-65. mllçoes n? 3.006, de 1965 ~V 394 -Ao Senhor Mimstro dM
Tl:abalho ~; ~revf3&n~1l' So~~?: ~ N' 337 - AO Senhor Mlií'istro dn N'_ 361 - Ao S~h~r Minis~o dA. Minas e Energ'ia. -_T:'au~lte teo~,do
T'1lll.Sm1fe teor' do Requel'ln e td Saúde - Transmite ,Ieol' do, Rerll1el'l- Vlaçco " Obra., pobllca. - Trans- Req. de In!ormaçoe" n. 2.D05·~".
1 'f - - Q 295" 6- I n o e mento de InformQcões n9. 2.T977 65, mite teor do Requerimento de Infor· . N." 395 - Ao· senh}!r Ministro da.

n ~rmnçoes n . .". a. .,. .' . lllflções nY 2.997; ,de 1965. 'Agricultura - Tr.ansmltc tcor do Rfq.
N' 314 - Ao senhor 1\11n-'5tro ,de. Nq 338. - Ao Senhor MInistro da NQ 3G2 _ ;\o'Senho- Minis!"!) da de Informaçõesn.9 3.031-65: .

Fazencf.:l. -:- Transmite teo1' do F:roJ,e- Indústria, ~ Cón'iérelo - ransm~te te?r Vlaç:io .e Obras pUblfca~ _ Tr<lIlS- N':•.396 -' Ao Senhor Mln~stro (la..
to n9 1.906-56, atendendo à sollclta- do Requenment{) de Informaçoc.s llU- mite leor do Reejl1erJmpnio~ de Infor- AgrlcuItura - Tl·nn.,mlte rCJ~el'o~áo
ção ela ComJ",são dÉf Const.ilulção e mero 2.969, de.1965.·. maçõe.~n' 3.007, de 19ô5. dos têrmos do 01icl0 n93.299-64, que
Ju.stlçe.., N9 339 _ Ao' Senhor MinIstro da. encamInhou o R-eq. de Infol'inações
. N- 815 - Ao Senhor MinisLro ca IndústrIa e Comércio - Tr:1,llsmlte Em 19-3-85 n.· 2.673-64.. .

, J!'~zen~'l - Tl'ansmite teor do Proje- teor do Projeto n9 3.~62-6L aiendeu- N.Q 363 _ Ao Senhor Plímeiro Se. 1'1.0 397 - Ao S~nliOr Mlnlstro da."
to n9 2,17!)-64. atendendo li.,solicita- do à 'solllcltação da Çomis~íio de Cons- eretárió do Senado Feelcral _ Enca· Viação e Obras Fúbllcl\.s - Tr:msmite
ção. da. Comissão de ,CCillstitulção e tltu:ç:io e Justiça.' . N.9 364 _ Ao Senhor primeiro S·c. t1?or do Req. ele ,1nfonnações nú-
JlIst,lç\1.;' . N' 340,- Ao senhor Ministro das crenáTio do Senado Federal - Enca- mero 3.029-65., - .,.,.

N9 316 _ Ao Senhor 1\11nis/;l:0 da Relações Extel'!o,es - Transmite teor minha' o Qrojefo de Decreto Le~i;;1;!- .N.~ 398 - Ao ;:;enhor, Minla~ro ~a
Fm~enci·J. .....; Transmite ieo: do Proje- cio Requerimento de 'lnfo:1rwçôes nú- tivo número 2113'A-64." Vlaçoo_e -0b'ros puol1cns - ~rlU1Slll!!e
to li" 1.99064. atendenclo à sollcUa- mero 2.992, de 1965, . N.· 365 - AO Senhor Primeiro Se-o teo~ do P;,€~~' de Inrorml'.çoe.g nu
ção c.la Coml.são de COll~j,jbicão E' ,N9 341. _ Ao Sen\1Or MinlstJ'o da crelário.do.Senndo Federal - ];Peu- melO 3.020';.;).
Justiça. .' - AgIléultura _ Transmite t.oor do Re- mlnha.•.o projeto de Decreto Leglt;}a- N'.• 399 - Ao-Senhor Minõit-ro (la'

N9 317 .;.. Ao Senhor MInlsl,ro da querim!'nto de InJormações n' 3,OM. Uvo numero l!10-A·Il4. . . : Viacão e obras publlCllS - 'Tro.nsm:te
Jo~zenàil, _ Transmite teor <1o~Ptoje- 'd·e.1965. N,9 3G6 - Ao Senhor PrimeIro Se- teor do Req. de In!ormações· mi-
to n" 2,324-&0. aLenrlenlio il soliolta- NQ 342 -.:. Ao s~nh:lr Minlst.ro lla cretM:o do Senado Federal - l!:TJSfl- mero 3.027-65.
çlio ·t1n.CGml'~5fio deconstitu1ção e Marlnlll1. _ ,Tran~mi!e teor dCl ,R.e- mInha. o Projeto dle Decreto LC:;IS',\l- N.· 40Q - Ao Senhor Mlnls4:v das
Ju',t.iça,. quetimento de Informaçõps n9 2.976, tiy" numero 186'R-84, ,~. RelDções Exteriores - Troni:nlte t(;Or

N9 318 _ Ao Senhor .Ml~i,,,tro, da de 1965. ... N.9 ~67 - Ao Senhor prhncuo Sf'- do Req. de lnformMôes n.o 3.019'05.
FuZellclll _ Transmite teor do Reque- N' 343. _ AO Scnho~ Ministro da cr~lár,o do S.en!!do Federal - Enca- N.? 401 - Ao Senhor Mlnl:>tro Ex~
.rlmenl.o de ,Informações llQ2,953-65. Aeronáutica _ Trammite o.teer do mmho.o ~ro1e~~ ~e Decreto Lef;1s1a- íraordlnário pnm Assunt?s. do Goil:-

N9 319 _ Ao Senha. Mihlstro da. Requerimento de Informações núme- tivo numelO 18. A64.· ncte Olvil -_Tr:msmlt·e _t€or do, Req.
!' e:-onáu!,ka ~ Transmite teor do 1'0.' 2,995-65. -' ,. Em 22-3,65 de rn!ormaçoos !l.• 3.04a-65. '
Requerimeuto de. In10rmaç5e.s núme- • NQ 344 - Ao Senhor 'Minis,tro das N.o 368 - Ao Senhor Primcíl'o 5e- N.Q 402 - Ao Senhor Mmi.<;tro dl!.
1'0 2.964.65. Minas c. '~erg!n - Trflnsm~te te~r u;:do Fe{\ernl ~ Encaminha o Projeto VIação e Obras Pú1Jfliel1s - Transmite

N" 320 _ Ao Senho" Ministro da do ReqUenmento. de lnform3çoes nu- de Decreto Legislatlvo n.o 202'A-~L teor do Req, de Informaçl:\'es' I1Ú.
MJlrinlm - Tl'ansmite tClll' do Pro- mero 2.9-73;S5.·N.9 369 - AO Senhor Primeiro Se-, mero 3.0S0-55.
jeto n" 2,232-(j.j. atendeudO il ~()l\el- N" 341i - Ao Senhor MinLslro Ex- crctário do Senlido F2de.ral - Enea- Em 25-3-65
tncan da Comiss:ío de ~e,,\íf:lnCl1 Na-, traordinál10 p"'r~ coordenação· dos minha li Pr<>jero de Decreto L(";;:slo- N.Q 406 - Ao Senhor Prime!l'O Se.
"lona], ',1 Orl'lani'm1os R,eglon-:l'!~ ...,. Transmite t:lvo número 2aG-A'84 cretãr;o do Scna.doFcd~ral - Enca.
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lltinlut substitutivo ao proJ4!to de!Al teor do R~~;:aÇÕes ndme- N9 00446 - Ao Senhor Ministro Ex- N9 00457-- Ao S~h~ M~l:tro :J
ao 2.0R3·B, de 1964. 1'0 3.050-6&. - traordlnárlo para Assuntos do oa- Trabalho e Previdência Socllll_1

Nt 00'23 - Ao Senhor Ministro da bJnente CiVIl - Encaminha o Pro- Transmite teor do Rcq. de In!orma-
Em 26-3-65 Vi~1o e Obra.s PúbllcllS - Transmite Ieto de Lei n9 3. 246-E-61, à sanção. ções n9 3.053-65. ,.

]'L9 '407 - Ao senhor Ministro .da teGr 40 Req. de Informações nüme- N9 00447 - Ao Senhor Primeiro N9 00458 _ Ao Sunhor Ministr" de
Agricultura - Solicita remessa a esla 1'0 3.046-65. Sec,etárIo do Senado Federal - Co- Trabalho e Previdência SOcial _.
C-:L.~l1. das Rcla~ões anexas menciona- N9 00424 - Ao Senhor MinIstrr; das muníea remessa de P!ojeto de Lei Transmite teor do Req. de Inform,;\-
das nos ecclareeímentos prestados 1'(,1' :Mina. e Energia. - Transmite teor n9 3.246-E-61, ! sanção. ções n9 3.014-65.
êsse MInistério, através do aviso GM. ~o Req. de Informações n9 2.987-66. N9 OM48 _ Ao Senhor Primeiro N9 00459 _ Ao Senhor Minlslro <1_
28-AP'Br, de 12 do corrente, N9 00425 - Ao Senhor Ministro das secretário do Senado Federal _ Eu- Viação e Obras Públicas _ Transm1~

N.? 406 - Ao Senhor Ministro da Minas e Energia - TransmIt. teor camínha o Projeto de Lei n9 3.459-13- te teor do Req. de Informações nú-
AgrJcultu'!'ll. - Transmite teor do do Reg. c!e InformaçõCJ 09 3.03li".s5. 61. . me'ro 3.043-05. i

R~... ~~9I~or:aaç~~~ ~fq-:; da L oo;28~r~a s:'nh~a~~:t:° t~; Em 30 de março de 1965 N9 00400 _ Ao Senhor Mlnl.stro õ;'
Agricultura - Tranrnllte teor do Reg. do Req. de Informações n9 2.988-65. N7 00449 - Ao Senhor MiJilstro da Vlação e Obras Públicas - TraIU-
de Informações n.9 3.047-65. • N9 00427 - Ao Senhor MinIstro do Agricultura - Solicita compareclmen- míts teor do Req. de Informaçõrs ..

N.~ 410 - Ao Senhor Mlnistfo da. Trabalho e Prevjdêncla Social _ to do MJnJslro a esta. Casa. para pres- n9 3.059-65.
Agrleultum - Transmite teor do Reg. TrIlnsmlte teor do Req. de Informa.- tal' esclarecimentos à C. de AgrJcul-' N9 00461 - Ao senhor Ministro lho
de Inform!lçõ~ n.9 3.021-65. ções 09 3.012-65. tura e Polltlca Rural, a respeito da Vlação e Obras Públicas _ Transml-

N.9 411 - Ao Senhor Mlnlslll'o de. N9 00428 _ Ao Senhor MJnlStro do polltJca do Govêrno. reíerente à fixa- te teor do Rcq. de Informações nli~
Agricultura - Transmite teor do Req. Trabalho e Previdência. Social - ção dos preços mínímos para OS pro- mero 3.066, de 1965.
de Informaçõcs n.o 3,009,65. TransmIte teor do Req. de Informa- dutos agrícolas, N9 00462 - Ao Senhor Ministro da.

N." 412 - Ao Senhor Mlnls(r() da. ções n9 3.020-65. N9 00450 _ Ao Senhor MinIStro lia Saade ~ Transmite teor do Req. de
Fazendar - Transmite teor do Rl'q. N9 00429 - A() S!lI1hor Ministro do Àgrlcultura _ Convocação do senhor Informações n9 3.064-65.
de Informações n.9 ;1.009-65. Trabalho e Previd~ncla. Social - General Adauto Esmerall!o, Preslden_ N9 00463 - Ao. Senhor Mlnlsh'o d'lo,

N." 413 - Ao Senrhor Ministro da Transmite tor do Req. ce rnrorma- te da Companhia BrasjleIra ele Arma- SaMe - TranslU,te teor do Req,. ds
d <.. ções n9 3.022-65. zenamento para prestar esclareci- InformaçõCll n9 3.05S-65.

:zi~fO~m-;Çõ~~a~~mJ~g24~. do :Rcq. N9 00430 - Ao Se.nhor Ministro do mentes à 'comissão de Agrlcult.ura_e N9 00464 _ Ao Senhor Mln!stro da.;
, N.9 414 - Ao Senhor Mlnlstro da. Trabalh.o e Prevtdenela SOCial - Polltlca Rural. a rCllpeito da flXaçllo Saúde _ Transmite teOr do Req. dt!!
Fazenda - Tronsml~ teor do REq. 1!ansmlte teor do Req. de In!orma~ dos preços mínlmos para os produtos Informações n9 3.005-65.
d I f - - 9 3 040 "" çoes n9 3.044-65. ' agrícolas N9 4 5 A h MJnl.s' d Ie n ormaçoes n. . -g". N9 00431 _ A Senhor Ministro da N9 004'51 A I'! Mh M..... tr 00 6 - o Sen OI' ..1'0 li.

O. - o ~e,,,,or ""'" o Agricultura _ Tra.nsmlte teor do R"q ,
N9 00415 - Ao Senhor Ministro da Justiça. e Negoolos Interlorel - ExtraordJnáriO para Assuntos do aa- de Informações n9 3 067-65 . "

Fazenda - Transmite teor do Req. Transmite teor do Req. de Intorma- blnete CivU _ Convocação dos Se- ..
de Informações n9 3.041-65. ções n9 3.048-65. nhores Presidentes da SUNAB e N9 00466 - Ao Senhor MInistro d'lo

N9 00416 - Ao Senhor MInistro Ex- Em 29 ele março de 1965 COBAL. para exporem a poltíca ao Agricultura - Transmite teor d~
traorúínàrjo para Assuntos do Gabí- N9 00441 - Ao senhor Presidente Govêrn() referente A fJxaçã() dos pre- Req. de Inlbrmações n9 3.023-65.
nete CIvll - TransmIte teor do Re- do Tribunal de Justiça do Esta<lo' de ços mlnÍmos para os produtos ogrl- N9 00467 _ Ao Senhor Ministro das
qucnmento de Informações numero •. São PliiolIo ~ Comunica aprovação do colas à comissão de AgrICUltura c Relações Exteriores _ Transmite te.....r:

3.041-65. ProJetne Resoluçllo que nega auto- Pollt;ca Rural do Req. de Informações n9 3.055. '!IIIIII
N9 OOU7 _ Ao Senhor Ministro ElC- rlzaçã() para processar D'eputado. N' 00452 _ 'Ao Senh()1' M!nIstro da 1985.

traordmárl() para. Assuntos do Gabl- N9 00442 - Ao aenhor JuIz de DI- Fazenda. _ Convocação do senhor N9 00468 _ Ao Senhor MinIstro da.
:ncte Civil' - Transmite teor do Re- relto da 2~ Vara. Criminal da Justiça MInistro l'l fim de expor à. Comls- Educação e Cultura _ Transmite teor
qucrlmento de Informações número .. do Estado da GCllnabara - Comunica são de Agricultura. e PoÚtlca Rural, do Req. de Informações n9 3.053-65.
a.COl-65. aprovaç:\o do Projeto de Reooluç40 a. poutica. do Govêmo. referente à N9 00469 - Ao Senhor Ministro da

N9 00418 - Ao Senhor Ministro da que nega licença para processo crl- fixação dos preços mlnimos para os Inddstrla e Comércio _ Tra.nsmite
Aeronáutica Transmite· teor do minaI contra Deputado. produtos agrleolas. teor do Req. de Informações núme-
:Req. de Informações n9 3.049-05. N9 00443 - Ao Senhor Juiz de Dl- '1'0 3 057-GlS

N9 00419 - Ao senhor M1lllstro da. relto da 3t Vara de Maceió - C()mu- N9 00453 - Ao Senhor MInistro da . .
Aeronáutica - Transmite teor do Req. nlca aprovação do Projeto de keso- Fazenda - Transmite teor do Reli. Em 31 de marçO de 1965.
de Informações n9 3.026-65. lução que manda. arquivar o pedido ~e Informações n9 3.013-65. N9 00477 _ Ao Senhor Mlnistr.

NQ 0042() - Ao Senhor Chefe do de Ucança. para processar Deputado. N9 00454 - Ao Senhor M1nl.stro da Presleente do Tribunal Superior de»
Gabinete Militar - Transmite teor N9 00444 - Ao Senhor Ministro ElC- Fazenda. - .:rr~lte teor do Req. Trabalho _ Transmite teor do Pro.
do Req. de Inf\lrmaçÕ!!S n9 3.026-65. traordinlrlo para. Assuntos do Ga~ de Informaçoes n9 3.062-65. Jeto n9 4754-62 ntendend() à sollcl-

N9 00421 - Ao Senhor Mlnlstro da blnete olvil - Encaminha. o Projeto N9 00455 - A() Senhor Mlnlstr() da taç/ío da. ComlSsA.() de servjç PúbIlco.
Viação II Obras Públicas - Transml- de Lei nllmero 4.3{l7-D-62 à. sançl1o. Fazenda - TransmIte teor do Req. o
te teor do Req. de Informações nú- N9 00445 _ A() Senhor Primeiro Se- de InformaçõCll n9 3.068-65. Seção do Expediente. em 31 de mar-
mel'O 3.032-65. eretAri" do senad() Fel!era.l - Co- N' 00456 - Ao Senh()r Ministro da ço de 1965. - ResponsâveI pelo .Ier-

N9 00422 - Ao Senhor MinIstro da munjea remessa <le projeto de Lei lo'azenda. - Transmite teor do Req. viÇO: ArlYS0!l Brllgll Horta. - V,sto:
Vlllgão e Obras Públlcai - Transmite u~ 4.30'1-D, de 1962, à lançA0. de Informações n' 3.056-65. Dule. JI.lme-lcta yascoll<leIlos, Chefe.
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