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lo;u, AI1J'o Moura Andrade, Presidente do Congresso Nacional. no exer
eícto ue mmnas urríbuições, baixo o presente edíta. de convocação das duas
(llU'lIS do Cúngl'c_'so Nacional para, em sessão conjun~a a .reauzar-se às 16
horas do rua. 11 do mês em curso, no Pienál'lo de. Câms.ra dos Deputados, pro
c'edl'mlll, nos iôrmos da Lei n.9 4.321. de 7 do corrente, e do art. 1.9, n,Q V.

de Presillentc c_Viee-Presldenle da 1,1"púhli",a

.do Re"lmcnto comum, ã. elelçâo do PrcJldente e do V:r.~ prc'.lclf'flte (1:
República que deverãc Óomplet.ar o qütnqüêulo Hlki.Óú _li 31 de j"neho d
1961. de aeôrdo com o dl,sposto,. no IIrt.. 79,'! 2" cll oon l,tuict,a.
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1 -' n~ SESoS"O DA 2~ SESSAO LE()ISLATIVA ORDlNAR~;\ DA
5" LEGISLATURA. EM S DE ABUIL UH 196+.

I r-: Abertura da sessão.

li - Leitura e Assinatura da Ata da $ct;;J"

IH - Leitura ao Expediente.

COMUN:CAÇOES

_-Do Sr. Furtado L"lte: comunícando qu!!. reassumiu o mandato de D~putado
Federal. .

Do PTN. cosnunlçando que -~ Sr. Hamilton Prado foi clcUo Líder da
Bancada.

·REQUERlMEN':"Y.) DEFERIDO

Da Comissão de Finanças. sollcitando provldêncías no' sentido de que sela
ouvido o Ministro da Fazenda sôbre o substltutlve da Comissão de Segurança
Naclcaal Ilpreseniauo ao Projeto n9 1.471.63 (Oí, número 33-64).,

GitANDE EXr'UDIENTE

NCWIOIl Carllelro
João Menezes (.",Jl)O hder de Par.

tido)
:Edson Gm'ci!J
f.al,llano U,b,'II'O
Waídemor Aj,J's
João Veiga
Ormeo BoteUlo
Amaral Neto
Carvalho SobrInho
Wilson Martllls
DIas Menezes ",
Arnaldo NogUeira
Costa Cavalcanti
Juarez Távora
Yuksh.çuc I'amura
Brenc da Silveírr
Nelson Ca~lelro
Mauricio Gou]art i

Peixoto da Silveira
- Francisco Adeodato
Gera~do Mesquita

l'EQUENO ~~EDIENI'E

Z+ SESSÃO LEGISLATIVA ORDJi'AHIA. nA' 5' )J:GISLATt'HA

RÊLACAO DE ORADORES Peixoto da Silveira - 6.4.611 FraÍtc<'llllo Pereira ürdem do dia marcada pelo Se
Padre Nobre - 6.4,64 Odíoo- R.brilo <..oulillho nhor Presrdente para a Ses-
Hermes Macedo - 6.4.61 Pereira NWlCS ,

- Valéria Magalhães - b.4.(ji Paulo Coêlho são Extraordinária 'Matutina
Àroaldo Nogueira - 6.4.ói Braga Ramos de qUlnla Ieira. dia 9 rle abril
'I'eõhlo Pires - 7.4.6'1 Cunha Bueno' d 1n"4
Elias CariJio -' 7.1.61 José Rlche C y<J .
AdyI:o Vianna - 7.4.64 Pdr6nio IJcm,,} E..., Pr'or,.I,·,I.
Cardoso de Menezes - 7.4. 6i Guerreiro R"mo. - L)is,-u~.:io

João \i'.elga - 8.1.M. , Cardoso de Menezes
Lourival l:5apbsta - 1>'4.64 Machado Rollelllberr
Renato Celi":lnio - 8.4,M Derville Nlegretll
Oervllle A;leQ'ettJ - 8.4.6i , Ol1SO Colmbra
Tourinho Dantas - a.4.M - - Edllson MeJo Távora
Ewaldo Pinto - 8.'1.61 Valéria Maqalhãcs
Dias Menezes _ 8.4.61 'Eaequías Costa

Euclldes Trtches
Ultimo dê 'Carva'ho

Ravmnndo Andrade
Xorse Italume
Jorge Kanune 
NorDcrto Sochimidt
W,150n l'a~diQ

Elias .Nucle -
.""i<uocl ! avcíra
-M'aldyr SImões

Geraldo l"relre
Aur.uo V....OIS

Edüson Melo rov~1ra

Marcclo Scntord
Athié Cocry
Oceano ,Cadelal
.WlJson Martin.
José Freire
ChaV<tS heítas
t!JtJmo elet·.llva"~ 
Pedro Mourão
Acclo!y Filho
Rog~ , Ferrctra
f'.l:ancô Monforc
Pinheiro Jrizolla
Jç.io -Hercu.tno
Abel Ralael - 31. 3. 6-! _
Yukshlgu c I'amura - 31.3.64
DJOrnJeio Freitas - 1. 4:61
Corrêa da Costa - 1.4.~
AnisIo Rocha - 2:4.61
Flonano Rub;m - 2.4.64
Curvaího Sobrinho - 2.4.64
Heitor Dias - 3.4.64
Aroldo Carvalho - 3.1.64 J \

Antônio Bresolin - 6.4,64
Benedicto Va~ ..:- 6.4.64
Affonso Anschau - 6.4.64
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EX P E D IiE N'TE
DEPARTAMENTO DE ,IMPRENSA NACIONAl.

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONALi
ssçÃO I

\ Impresso nal ofllllnaa do Dupsrlam6ll10 dt Imprenl. Nacional

, BRASíLIA

-, Elwetuadas as. para o e~8.I'ior, que serão sempre anuafs, at
assinaturas pcder-ee-ão tomar, em qualquer época, por seis mesaW
ou' um' ano,

- A fim de. possibilitar a remessa do valares, acoffillCinhados.· d.
eac:larecimentoi quanto t sua aplicação, sc.liJlitamQs dâem preferência
• remessa por meio de. cheque o.u vala llostal. emitidos a fal/or do
T(soureiro do Departamento de Imprensa Nacional. '

- Os suplementes 's edições dos órgãos oficiais serão fornecido'
aos assinantes ~ somente mediante soUolt!l'Lão.

.... a, custo da número. at1'a.8ndo será acrescido de CrS 0.10 e. po~ ,
uercicio' decorrida, cobrar.s.e-lia mllis CrS' 0.50. "

ASSINATURAS

REPARTIÇõES E PARTICULARES FUNGlON.!JUOS

O 5/. Plõrcs. Soares presta seu depoimento sôbre o que ocorreu no Estada
do Rio Grande do Sul. poe ocasião do movímento que culminou com a depo-
sição do 'Presidente [oão Goulart , •

O Sr. Herberz J.:,CI/)' h,ce considerações sõbre o mcvímeato vnoríoso Que
depôs o Presidente João Gou!art e lê manifesto ass'nado por mi'hares de pCS.
soas a favor do caudínato do General Castelo Branco para Presidente da Re-
pública, ~,

O Sr. Aloysio NQ1lõ protesta contra abusos da imprensa, condenando
Jornalistas de ~O [ornnl» que incluiu seu nome entre os que terão sehs mau
dates cassados por corrupção polHica no Banco do Brasil.

O Sr. loiro E'l'iUU tece considerações sõhra a crise políttco-mll'tar que
culminou com a derrubada do Presidente João Goufart. condena os boatos sõbre
a supressão da democracia no ~rasU e lê circular do General Castelo flranco.,

VI - ORDEM DO DIA

Os Srs, Elõrcs Soares, Teóíllo Pires. Waldemar Alves, Tcnórlc Cavai:
cantí, Cunha Bueno e Padre Godinho apresentam projetos de lei.

Os Srs. João, Veiga. Allomae Baleeiro e Renato LeJJdÔlIlo encamlnhaní
à Mesa requeruneutos em que solicitam íniormações do Poder Exccuttvo .

~ O Sr. EWilklo Plnto, em questão de ordem. indaga da Mesa sóbre as
providências que tOICOU para a tramitação do projeto do Código Juc!iciám)
do Trabalho.

O Sr. Paula Mincarolle. em quesUlo de ordem, Indaga da Mesa quando
será submetido a votação do requemncnto de urgênCia para o Projeto ISlJlS-ÓJ.

O Sr. Chagas Rudrigues re~chaça noticias divulgadas eID Olgãos da, im
prensa, de que teria sido subvellcionado por uma mlssào comercml da China
Contlnenta!. alirmando ~ que abre mão das suas ImuOldades a fim de que vas
culbem sua vida.

O Sr. Artltur Lima Ieee cons:dera;ões sõbre o projeto de sua áutoria,
que seria decret"do pelo Presidente João Goulart. que cria o' Conselho Na
cional de Pol,tlca Urbana. e manifesta a posição da l"rellte1:'nria",snla. Na
clonalista. a respeito da situ<lçãc atual brasileia.

O Sr, HeItor lJms registra a passagClo'll do 219 aniversâr;o do IC\lanle dD
Gbeto de Varsóvia,

O Sr, Tenórlo C~vaJcallti ~edl! a Sua vez par<l o Deputado Hugo Borghl,
O Sr. Hugo Borghi discut~ o Projeto n9 4.393·A, de IY6;t. que dispõe

sõbre contagem de tempo de. serviço dos cx·dian:.tas de obcas do Serviço
Federal. r

O Sr. TenórJo~ilvalcanti tec.e cunsider~çõcs sóbre O momC11lo po/it:c:o
por que vive o Brasil c Illanlfesta, a necessdade de se pr(Sllf,"ar o regime
dmocrático no Pais.

O Sr.~ João Herculluo discute o" Prol"ta n9 4,"393 A, d. 1962" Que dispQe
s~bre contagem de temp,! de serviço dos go,.diaristilS d'e obras dq S.rviçQ PÚ"
bko. ~ -

MENSAGEM A IMPRIMIR

N~ 44, de 1964, do Poder Executivo, que submete 11 apreclação do Con
gresso Nacional o texto do Atôrdo entre os Estados Unidos do Brasil e a
Republica Federal da Alemanha sõbrc privilegios aduaneiros de consulados de
carreira' e seus wncionárlos. assinado em Bonn a 30 de novembro de 1963.
~ (As Comissões de Relações Exterlores é de Constituição e Justiça), '

N9 15.A-1963 - DIspõe sôbre a pohnca e as Instituições Monetárias,
Bancárias e Creditícias. cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras pro
vldõncíast com parecer da Connssão Especial conduindo por substitutivo e eH"". DO "ERVIÇO DE PUBL'CAÇa••

pendente 'de parecer da Comissão de Constituição e [ustlça, MURILO FERREIRA ALVES
PROJETO A IMPRiMIR

N9 I. 885. de 1964, do Poder Executivo. que autoriza o Poder Executivo
a abrir, através do Ministério da J.ustiça e Negócios Interiores, o crédito es
pecíal de Cr$ 12.000.000.000.00 (doze bilhões de cruzeíros] , destinado a ocor
rer" às despesas com a suplementação. do pagamento de membros da Magis
tratura e do Min:stério Público ..... (As Comissões de Constituição e Justiça,
de Orçamento, de Fiscalização Financeira c Tomada de Contas e de Finall-
ças}. - Mensagem n? 52-64.

N9 127-A, de 1963 - Dá a denominação de «Antônio Xavier da Rocha,
ao Aeroporto de Santa Maria. localizado em Camobl, no Rio Grande do Sul;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça. pela constituciona
lidade e [urldícídade e. pela aprovação, da Comissão de Educação e Cultura.

PROJETOS APRESENTADOS

N M C I F d . Sem.estr••_ : •••NQ 1.863. de 1964, do Sr. ey aranhão, que cria o etortas e erais
em municípios do Estado de Pernambuco que especíllca e dá, outras proví-] An~ ••.• l .
dênc.as, - (Às Comissões de Constituição e Justiça. de Orçamento. de Fis- Exterfor'
calízação Financeira e Tomada de Contas e de Fíuanças},

N? 1.864, de 1964. do S AníSio Rocha. que autoriza o Poder Executivo An~ Cr$ i36.00 Ano
a abrir o crédito especial de Cr$ 100.000.000.00 (cem ml:hões de cruzeiros).
destinado à construção de uma estátua do Presidente Kenncdy na Praça dos
Três Podêres, em Brasllía, D, Federal. - '( A Ccmíssão do Dlstr.to Federal).

N? 1.865, de 1964 - Do Sr. Emmanoel Waísmaun, que torna obrigatória
a vinculação do valor das pensões ou qua.sqncr outras benefícios vitalícios
concedidos pelo Poder Público. ao valor percentual do salárto-mlnimo vigente
à época da Iormulação do requerimento perante o órgáo leg slatívo competente.
_ lÃs Comíssões de Constítulção e Justi;a e de Finanças}.

N9 1.866, de 196-4. do Sr. Armando Leite, que autoriza o Poder Executivo
a abrir. através do Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$•• , , , •
40.000.000.00 (quarenta milhões de cruzeiros} para atender às.. despesas de
construção e instalação de um Colégio Agricola esn Rio Branco. Estado do
Acre. - (As Comissões de Educação e Cultura. de 'Orçamento. de Fiscalização
Fmnncetrn e Tomada de Contas e de Fínançasj ,

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

O Sr. Oswaldo Zanello cita o Sr. ]ãn:o Quadros. como o principal res
l'0nsâvel pelos antecedentes do momento dtanHíUco que abala o Brasil c solicita
Q rompimento das relações dlp omáticas com os países da Cortina de Ferro.

~ O Sr. Armando COJ'réiJ presta homenagens póstumas à memória do Pro
- fcssor Jose Auuw;to Meira Dantas, falecido recentemente nu EstadLl do Pará.

O Sr. Dervílle AJJcgreltí expressa-se lavo;àve 'mente à revolução demo'
Ciática que sI' clctuou e augura pelo progresso do Brasd.

O Sr. Ewaldo Pinto reclama contra a ialta de muté-rla na Ordem do Dia
da sessüo de ho,c,

O Sr. Lner tc Victra dclcudc I a necessidade de extermínlo do comunismo
IIU Na;üo LrasllllrJ.

O Sr. M"gaJhJes Melo destaca a ação do General [ustínc A:ves Bastos.
nos úlrlmos acootccnnemos venhcados 110 Estado de I'emambuco,

O Sr. ],,'jo Veig<l íaz críticas ás declarações Ieitns pelo Sr. Deputado
Lacrte Vieira e apc.a ao Diretor-lieral do VCl'. para que aumente o número
de canais em Manaus, para as ligações teIclônicas com o resto do BraSIl.

O Sr. D as Menezes discorre sõbre a censura que está sendo imposta d
illlprcnw C piol<'da contra a Inclusão do nome do Deputado Renato Celídônlo,
numa relaç50 d. pc.soas ligadas a assuntus incorretos no 1B8.

O SI'. Emi""l Calado denundD o Sr. Governador do Estado· de Golás.
COillO um dos que tratram os qúe .adutam o credo vermelho, ~

O Sr, lI'li/lloe! ~e Alme'da faz apêlo par" que haja jusl'ça e que nilo
sejam prutlcmIns perseguIções, em nome do movimento ·Vltorioso.

O Sr, ~ellato Cel.dônio proresta contra a inclusão do seu nome numa
.clD,flo de prr.roas ligadas a assUlltos incorretos no 1BC.

O Sr. José Esteves apela, ~o nõvo Govérno e ao Cong"csso Naelomrl.
no ""tido de que Si! unam com o i IR de " conduzit o Brasil à trilha de seus
verdadeiros destmos.

O Sr. GuerrCJro Ramos protesta conÜ'a a interdíção feita pela Polícia.
tla ,venda do> seu llvro ~M'lo e' Vcrdad" d" l,evulr',~" tlrllsleim».

O Sr. Lou""al Baptista. em nome, do povo ser9,p"110, congrntuJa-se com o
Poder Legislabvo e com o Sr. Deputado An,z BadriJ, pela aprova,ão do pro-
jeta que reformu a a estrutura agrarla brllsileHa.· ~

O Sr, Tourinho Dantas discam: sôbre o pl:tiodo govcrnamental do Sr.
J~.'io Goular!.

V - GR.lUWE EXPEDIENTE.

O Sr. Aruldo Carva:ho solicitá ao Presidente da U.epública providências
no sentido de SNml ad.qllmdas. e djstl'ibllidas semen~ dI< tJ'lgo aos agricultores
do sul do Pnls. "

O' SL !\J1JaHlJ Nelo .exibe viÍrios cloCUll1C.lllOS SUbW1Sivos enconlrados nos
ntdis dHrn'O,rs sclor('s publkos c dcknde a neces" d"de d.. cassa,do de mano
datos de todos O~ que Cúlllj>ucluarmn com o lloVêlno do Presidente João
Goulart,



, \

2183Abril de 1964

Aprü'lelto a opDl'tun!dade _par" xe.
novar.« Vo~;;''J. ':Sxceléncia meus pro
testos de elevado .apréço , _ Qes((,j"

I
Rrieto, Presidente da. Comissâo de
Fmanças.

Sr, Presidente da Câmo.ra dcs
Deputados - No ano de 1962, -ap.e
sentei ·â consíderação da, oamara 'o
Projeto de' LeI nv 4.2-*5 ebpondo 8Ô

.ore remunernçãn da classe dos car
regil.dor;;s e transportadores de ba.g'l

.gens -nos portos. J];E::;a .proposição fOi I

encaminhada à Comís3áo de .E1cor<o
mia. _E~.g-otado o prazo l-egirnautal,,\
toi designado relator .de plenário qua'
emttiu parecer i«vOl'ável. Já hfi'\,l:t, I
truns.tcdo na Oonüs.'!ã:> de COl1•.,C.·
tuíção e Justiça. e aí teve tambcm
perecer favorável, 1l'ol remendo à
Comissão óe Transpõl'tes, onde' rece
beu parecer favorável. Foi a pl€nã,..
1'.1.0, em discussão únIca

1
lnas. ~em Yll.

tude de reqnermJento fOi 11 segunr.a
discuss2.'Ü, e então foi emendad[>. Pa~
ra 'I\preciaçâo daStm811d·:).3 retornou à.
CIJmlS3áo de ,ECC-nonúl. ,tendo sido

Ojíc'os; • distribllidp .ao Deputado Ne1'11\ Mo-
Do Senhor D'I'Puta,do Furtado Leite', I l'eJra, .a 27 de ag,j;;to de 1963. Fm-

nos segl.lllltes têrmcs; .' do e;:,tá {) .pl'UZ;1 fixado no Regí~en-
[{) lm;~ffilo. A 'Comissãa informa que.

. ,SenhQr P1'esid,mte, JJ proC€s.3o·foi entregue e,1) Deputado
. ComunJco, a V.•E-.~ .. ,PIll'~"OS de-. 'NelV"j ~Uorcita;, VEnho VC:lir ,:,l~l':a

Ylliç,S üm. lJ.l1e ne.stll nat.a estou r.eas- .p;;;VlrY;nCoí?,~ ~aJ,P. que \' pI'Opo~l,a(}
.mmlnpo ~1111tla caqeíJ;a de J)eputado ,~~sa ap",.ece~ ieU1 _Ple~a_:.o. ,rareeI'
Feçl,eral, 111terr.oITJpe.lldo, ,f\ssim, -a li- ,~a6o ~e .recú;lotit~lçao. ~lao :s-:;: de-
<llm.Ç>3. .que -11t' fora ao!Wedid'l. {é'~:,er ~~':a co:,;; :: n1<ll{)~ urgen,~~~.

'15, ·S .. 8 de _~,bril d1') .1964. _ 'Bur- ~ \11 -'U;:; Se_s-~.oe"",~\)s I c\e -alol.. de
tatlo Leite, ·lBB'>. - Arriomo .olu;,anD.

Do Sonl,{)): .Depllf,ad,oJ"o.sapp.at Aze
vedoj luas -'segumt,es têrHl0S:-

SOB A,~RO~EQnO DE DEUS
INIOIAiWOS NOSSOS (.m.~,t,.lH
LHOS.

II - O SR. .JOÃO VmGA:
Suplen l-e de Secl'?tário. servindo de

29 -procede à leitlll"a ela 'B"ta da sessão
.antecedente, a qual é, sem observações,
assínadn ." -

O SR .• PRESIDE?'JTE::

Pa.ssa·3e -à Ieitura do expediente,

o Sr.. "II~NRIQUE LA ROCQUE:

2° .-Secretárlo, servmdo de 19 ,P'X)-
cee[e l\,leitul'a do beguínte

_lI! _.~ ~EXi1~~DIEN~E

Rorál1n.a:
Gllber to 'Jtle,<;trillho _. ,FXB.

o SR. 1>.Ü~SIDEN'l'E:

'A li, ta de .presença .acusa ,OC,,!U
,p",recim,mio de --9/3 -8mhDres .Depn
-tados.

Bl')1silia, 8 de i\bl:ll de 1004.

Of. nQ 2'i7

Senhor P1'esidllnt~: Slwm.et,r lã apr,eaiC1gâo ,do eon~
."'m. penniâ;J' \la J3,mcada do P. T.N., _yre,>so Nacíou,ll o texto do Ii.cônio
" H .entre 08 Estad()~ 'UllJdo~ do B1"U~ll

hoje l'eJ:\1izJ~d(;l .no Clabillete da Lfde- ,8 (1. Republío(!. Fledeml tia ,Alema-
ral'lQa, foi "lIElltO. por unanimidade, 7!lza I:JÔb7l8 IlJl'ivitégios .aluane''-os
po.ra Líder .-do Pal'tí-do na presen:e ae con.nlllldog (le Gitrre;rC[ e seus
.sessão legisl'ltiva, o uompanh~iro n{l- I t1.lIoipná~i()~, fISRZ7lf1do ell1. Bonn fi,

nl,lHon Pmdo. I 3'D ·ae ,n()1,e,moro de 19ô3.
Valemo-:ncs .la OPOl'tutlida.de, 'para {. " ", ,

rea,pl"e"entur a V, ,;mxa. pl'otestos ,de' ("'0 1101),',R ·EXECU1:I'\IO,
Gon.lidel'ilGi'\o e estima. - ;DepIILn.'io .
josaphat' Azever!o - Dfl!.JUt.a.do Tui?! ·(às COUlisslie;S ,!-e. i'te;açõ",- E,:~riíJ_
NassiJ - Deputado Mauri(.--io Gou].arí re~ e ds Oom~!tU:çao e ,)l.!S!;.~íl).

- Depl1t.adO Raym ndo ae Andrade .,SenI1Qr!'.sMembrC'-> do Congrrs.'iO J'o:a
..:.. Depulado Lui;;.. Fl·(J.1lCiõ'Co _ Depu- mOna], ,
t,ado lVfalc:elo Sl1.nford ~- De!,!utaclo 1)e ,aoc.rào cóm o lutJgO .as, 1n,:'>[] '1
OsJas Cardoso - Deputado Pedra J11a- da COJ151,:LU1Çâu FediT8..l. 'rc,.nho '< 0311
rão- .Dsputado Dia8 f1t1cnezes - la "de ,suonlet0.!: à apteC'l~ç~\o d1.:l' Vos
Oeputado Hr!milton' Prado - .Depu- '41-5 Ei;'f.êlêncills. ILCo,lqünllaclo (1'1 ex
tado F/orlU11o Rubl1n. posição de mot.vos do Mmisb:o de E,,-

·Sê.O I13'l.',m'i.(u.os OS SEGUiNTES tado d% Relações ESLer.Ot·CJ, ú te~to
lH~QUER!i\mNrrOS: do Acõrdo 'óôbre prlVlle~l{}<, Adua'11?1

ros (le OOTI,sulado.s Ú.e C&.rl"~lra e -';1";118
~raama, 7 .de abril de 1964. 'Funcionários, asslludo entre o Bra

"il e n· República Fecl~ral Ull i\.bll1_
qOMI,sSAO DE FINAc'lÇAS nua, em BO!1n, a 30 de nonmbl) de

1963.Ofício nQ 33-64,

Senhor 'prei\ic1"lnte: , Bl'Mí'ia, eul i6 de marÇo rle-18~~.
Em 1Jumprimento iL delibe--ação ~ Jocio Goulad.

aprovada por esta COlllissií.O em Sl,a
2'-' Reunião Extra.orc1iná,ria, r:eailz=.dR _EXPOsrQii.O 'DE M.oTf1;OS DO .NU
€111 -7-4..64. soUClto. as prOVJCleuCias NI6<rÊRIO DA8 RELAÇÕES E:XTE..
de -Vor.ss :Excelência .a .'fimujJ .quu RIORE;S
.seja ouvido o Excelent,íssüuo $enhor li. Sua l<iXcelêncJa o Se.'1hol' .D-:"I: 11'
Mm1.~t,roda Faze!td.lil, sôb.re o ·t'jJfJlle João J.·kh!ol' MarQUes G-ollJ~rt, P;-e~
riment.o. formuJad.o pp).OSeIlhOl· .P~P')... Eiuent-e da. eHepÚblic.a,
,tado·,Canbídio )3afupal0 de teor é~- Rl'''l« P\'e"'dontegumte: ' t..•.q l(h, '41...,~ I<

m:Dendo enl C{)l1~1l que a dedP~-1 Por ocasião de SU;D m's~ác à .R ~l}Ü_
)Im TillJUltanLé da .apr-oVaÇiiCf (,"0 bJJca' '.Pcch,ra.l 'da -A1em3cnha, o M.:ni;;.

I
11

l1DN.

.P;TN"

Respostas a pedldus

São .Palllo:

'B;;hia;

Alm310 de Castro - PSD,
A.ntÓ1110 'Darl(;.5 !\.ía:;alhãe.'3
cícmcn.i Sampaio .- PTB.
Je['Lo àlvep :- PTB.
J"OS8})--hat Borges - ?SD._
Lll1Z Vmna - PL.
I,una .Fr--l'e - PXB,
!VIanoel Novaes - P'l'B.
,Oscar Oardo.\'O -- UDN.
R.llY SantÇl~ - UPN.
'l'eóclUl1J de Albllt;lUel'!IU8 - PTB.
IV:18Ç<J .l!'llpo _ TJDN.

Adib Chammas _ l?SP.
.Afr~Jllo de Olivelrll - UDN.
BatIsta Ramo;; _ P;r'B.
Broca ,Filho -'- P$P.
C~rva!ho .sobl'i:riJ;lo _ P,SP
Djas M6UE:zes - PTN,
tlsl'Vtlle -,(\.Iegl'ettf - M:TR.
m,,,?Jdo Pjnt~ - J.\ITR.
Eelll'ique ::rurner - PDC.
Padre Godinho -- UDN.
Ylj!r3higue Toamma PSO,

GOi/i.B:

Celestino Filho - PSD.
Geraldo de PL'la - ·PSD.

MatD Gross~:

Edis:on GarQia - t1DN.
PhJ.1adelpho Garcia - 'PSD
Saldanha Derzi - ID:)N_

'Paraná:
J,ol'ge Curi - v1,JN.
Maia Neto -PT.S.

santa ·Cà4arjnEl: J

Joaquim .P..amos - PSD
J~"erl:-a'JVieira '.- UDN.

EspÍl'it-o santo~

. Floriano I'loubin - PTN.
João .-c,aIU1,01l ~-;- HiV,
OSWi\l(1o ~ZarteU(} .- .PRP.
·Ri.\ymundo di:) Andrade

Rio. de ,Tanetro:

Aklir .FeneÚll "-~ PSO.
::QjJ..,o GOljllb~a - PSD.
Eg,ülJerl;o de ~Cflstro - UDl'1".
JoJ;'é ,Pe(\'·1J.~o- PSD.
Mario -TrlUborinflep'uy - PS;o

.Guanabara.:

W",l(1ir Simõf)5 '"'"' P'I:E

~lV1inas GeJ;lUs:

Abe! 'Rafael -.- PEP.
Bias !l'orte" ~. P;:jD
D.nar -l\1endes - .UDN.
Elias :Qarmo '~ ·UjJN.
Gu:>tavo ..ÓS,PlUlerría - ps,n.
,['eQ~l1o Pire.g ~. FH.
p,jtiJUO 'de Qarvaf1,'!Q - .PSD,
Waiter PI1SS1JS - ~PR.

PSP.

-~--'-~--

Humberto Lucena PSD.
,TanduiOarneiro -PSD.
Plínio Lemos - UDN'.

Pemambuco;

.Arruda Câmara - PDO.

..áugusto N'ovaes - UDN.
\.\1i1vernes ;Lima - P1'B.

Sergipe:

Arlosto' Amaria - P'I'B.
AmaIdo GarC\ez - paD.
F\'llJW1,sco Ml\(}edo - PTB.

r,..., Q~i~~a-fl~li~1:....-'= _~'-~=_~~_ .~!~~t?, "~E,,.:2.(;)r;~?~~~~~~E2~9.N ~.L~",""~~~l~lL=~.,..,,.._~ ....", .._..~.=--=- \
' f d I ..'g;a-p Nacl'onal d'a Marcha O.31liR,po'is - Pt5D. \ ~ub<)titutivo da Oomjssâo' de Ser.! O Sr , Ulumo de Carvalho .lê mani esta j\ .~ • iV"" I '" " n I o' re íd na

~ ~ ~ - "N 1 Pedro -'Znnmenmmn ESO. \ .gu~ança ",'1~tOi a , 11" c ..0 .~.pela' Família com Deus peja :Lib"rdade, dirigido ao LO!1grç~,o aciona e à} fFl'Ujeto nv 1..471..53 que "lr~~htll!
Fôrças _Àrlj1qda~.. _, Rio Gl'anôe do .Snl: O.nuyo código de vencímentos dos

O Sr. tElmval Caiado .crltiça a atuaçõo .do Governador do Estado de -Aronso .nscho,u _ PRP. \ JvI!l.ltal'e.~, .aícança cerca de .. ,_
Goiás na cr.í,;s .que culminou com a derrubada do 'Pr"-l'idante ,foRo Goulart. Cesar Prieto .-'PTB. Cr$ 400.000.000.000,GO .(quatro-
afirmando que aquêle qovcrnador mantém, em diversos .postos de sua adun- 'Cllovis Pestana _ PSB. centos 'btlhões de c.uzetrosi , re-
n.strução, elementos comuulstas. 'F!Õl"Cs 'SQ,nf).'; _ ,.u:cm. ,,<ue.\l'{) a V" Exa. seja esta 00"

Jan:c 'Bturo.:- MTR. \ .}(liQJão íntormada .a respeito do!
VII -:DESi:GNílÇ;;'O DE ORDEM PO D,IA 'Norbe-do -scnmirtt _ 'L. ,r<3GllrSC;<;-indispensáveis para co->

VUI - ENCBRRlIJ'i'1ENIfO E :,:EV~N~r:M;1ENTÓ DA SESSÃO 0-,·twBQ~ges - 'P'lJB. brírem os r.efl?ridos 8nca,~'Uà3, ds
'Oill1al' .Gral'ulha -, P,Il.B. vez -que j1. 1\Ienmgem do Executt-

2 - Mesa - (Relação elos 'Mernbros l . !I'~mp"r-n,ni 'P.el'e(:ra _ ,P'l'B VO· ulld'jt eselarece nesse sennão",
3 - 'Blocos Parlamentares --' (Relações dos 'Membros) .

_1 - Lideres e Více-Líd•.11'Csçfe .Partidos, - tRe ações dos M"l1Ibws).
5 -, Corn.ssões - [Relações elos Ivicmbl'Os dilS "(;OIll.SSÔ2S Permanentes,

Especrars, 'Mistas, Externas e de Inquérito).
6 - Atas das -Connssões -Permanentes.
7 Scci etaria da Câmara dos Deputados.

I - Gabinete do Sr ~ .Prímerro -SCCl'etãrlV
de mformaçõcs ,

II - DirC'lorja' do Pessoal - S~ç~p de Cadastro,
a) Funcíonáríos que tomaram .pcase e exercício
b) 'Processos despachados pelo ·Sr. lD.rclor..Geral,

-m - Duelaria de Assistência Médíca.

22~SESSM), EWI .8-DE ABfH!.. \
. DE 1964 .

I'riI~EJH}f:NmA.nos SRS. LE.."H:'lU:
'VAÍWJI.S, 2° VWE-PRESml]:N'EE;
AFliONSO CE~SO, 1" 'VH.1E-P;RES'I
DENTE) -NO <EX~t~,illüJ,O DA ,PlrE
:;;IDitNCI:..-l; ANIZ :B.IDRA.. '"S'} SE·

I -'R E!!'Eo.RI O ; ,J O&.O -.v:!':I. G'A,.. SUPI,EN·
'E ,,,JE ORE'I'áRlO; ,El\HUO GO

~·v.U;S, SUl'I,RNl'E DE 'SEq,~E'rt~U;;O;
HENRIQUr-: JL,.l'ROGQUE, t.o ·8EC'RE
~'ARIO.

I - AS 13.30;HQP..AS COMPARECEM
OS SENHORE.s:

Lenoir vgrgas
Jo.sé EorüfáGjo
ADlZ B"ç!ra
João VeIga

Acre:

<.~eralcjo .1\íesquita - 1:>·"0,

~mazrmas:

José E.steves - P-SD.
1,êOpoldo Pe!'e.s - PSD.
;paulo 0' >;lho - PTB.

~Pará;

. América Silv{l - PTB.
_>i.r1uando ;l3,l'neu:o -~ PTB
Joao Menezes - F8D.
Sílvio.Braga - PSP,

Maranhao;

ListeI' Caldas ..:. P'IlB.
'R.cnat{l Archer - PSD

. Piaui;

:aeItor Oavalcante - UDN

Ceará:

Adahl! Barreto - PTB.
Expedito rllaahl\do - PSD.
Flavio MEH'ciilO - p:PB.
0ssian Aral'ipe - UDN.
Paes de Andrade - PSD.
R.aul Oarneiro - PorB.
'Wilson 'Roríz- ·PSD.

Río Orande do N'orte:

Altúsio Bezerra - PSD,
",~ri5tof.ane.3 Fernandes
Vlngt ROSlldo - PTB.

Paraíba:



Senhores Membras do C(ll~eSSO
NacIonal.

Na fOl'ma do Art, 67 da Constitui:•
cão Fed('l'al, tenho a elevada honrA
de apresentar a VO'~a.s ExcelêncJas.
devidamente acompanhado da E~
sição de Motlvos de MJnlstro de :ms..
taclo da Justiça e Nellóclos Intert~
res o incluso anteproJeto de lei, 'lu.
autor'za a obertura, ao Minl1;térlo da.
Justiça e Neg6elos Interiores. do
Cl'édlto ele Cr$ 12,OOO.OOO.COO.ro, det
t,lnadC' a. ocorrer às despe~r. com a
!upiementação do po<;nmento dM
membros da Magi~tratllra, do MinI&
têrio Público e (\o~ Tribuna's de
Contas e.taduolq pela eXl'cllÇlío dI
alrjbuicões est,abeleeJdas na 1eJlsllll
çãt> fedf'l'nl.

Bra~t1In, 23 de mal'~o de lDô{, C«)
João Guolart,

EXPOSrOÃO DE MOTIVOS to
MINISTfi:RJO DA .mSTWA 11:

NEGóCIOS INTERlORFS
Excelelltl~'lmo S{·nh·..• Presidente

da Repúbl'ca. -
nepr{,dU20 OI! parâ.tl'vros da exp(t

"lção de motivos G~f '1.543-B. de 21
{le dezembro do Olll'l plISSadO, qlll'
itl~Jiffca\'am a l''CoccTlciío do Decreto
",h 53,342, de 24 de dezembro et.
1963.

2. A Federaeãc P um sístema de~
11'0 do Qual há dr ,e c"mor~end"
elllpl'e a União e O.l Esta~ .."ff"

DlARIO DO CONCRESSO NACIONAL (Seção I)'

tro d.1 InC:ul>tria e Comercio. nouto: Considerando Que a. concessão de fere o Artigo 2" do presente Acõrdo SãO LIDOS E VAo A UIPRUIUI
:E_:jd:o M.cha~;~cn, n<.>II:oU, a :JJ tie algun_ prrvllégios adusnelios aos Ofr; e bem asím a ímpoiteção de novos OS SEGUINTES PROJETOS:
I:. -crnb.o de 1961, com o MJn'.<;t;'o dos c'n-'s 'de ohancelaría de Canell'n dos automõveís pejos .cõosuíes de Car- Prol t ° 1 885 d 196 A
l''';lÓC:O" E!t!'anf;eü'OS daquêle Jl~l.·, ocnsuiedos de ca.rfi1lra de ambcs cs relra das PArtes contratantes, terão rOJe On ' f e 'to ,
'Um Acbocln E,,:C:re PI'lvl'~,: O, Ac.uan« .• naíses é de conveniência para as Par- o mesmo tratamento npltcúvet à ma- Autoriza o Poder E:rt:cutil!O 4
XL de Camulados de Canelra e seus les contratentes. téria com relação aos seus Agentes abr,e', através do Ministéf:O d4
l' .,nl':0101U.0>. d õ Diplomáticos. J t· Neuoc'l'OS mteriotee oResolvem concluir um Acõr o s - AI't. 8" 03 Oficiais de Chancelarte U) Iça e ,

2. Na <;u!!lltlr.tlc (j, n~ente.q pibll- bre Privilégios Aduaneiros de CU'"}- de Carreira dos oonsurados de Cal'. crédito especial de......... " ....
e.-' dos ,Ü,,,,ido.' (jlle 0' Cllv:am, ageu. sujados de Cal'reira e seus Funclona· reíra das Partes Contratantes poderão Cr$ 12,OOO.OOO.OOO,QO (doze bl~
1." j ,cc;,lJ,ci{;cs per "exequatur" ou- 1'10" e, com êsse objetivo nomearam vender o automóvel Importado nos lhões de cru.eiros) , destinado ti
t(;o ;:~LO pelo goven:o em cujo terrHó- seus PIe:Jipotenclárl~, a saber: têrmos do Artigo 3. após o término acorrer {I.$ despeJas com: a suple«
r ~ (j, vriu exercer ."U'3S funções. os O Presidente da República dos E,;- de sua míssão oficial no Brasil, me- mentoção do pagamenio â«
<;._1C ules ele ean eira j:;o~am de certrs lados UnIdos do Brasil, SUa Exce· diante ·requl.sição por via diplomó- membros da Magib'/I'atura e clll
y.. "·i'{·h~·,.'ne. entre a, qunisse d~z- lênc'a o Senhor Fgydia Micllelsen, ca, e na República Federal da Ale- Ministério Público,
tr..,j Jl d~ :!en~ao clr imp05t?t•. 3dl;"- Ministro de E,;tauo da Indústrta e manha, me.nsnte requisição de acõr- (DO PODER EXECITTIYO\
11 . ns, reconhccídu peln pra leu n- Comércio e do com o regulamento vigente"
tr J1"C onol, (Mensagem n.9 52-64)

O Presidente da Repúbl1c'l Federal Art. go Os Consulados de Cl!,lTelrn
3, Eslri jsér:çf o. concedlcJ.J gernJ- da Alemanha, Sua Exceléneia o Se- <las Partes contratantes sozarao de (As comusões de C0l12tltulçi\0 e

11 ,.Ie pC!' mera cortesa e, portnn.a, nhor Dr, Gerhard schrõüer. Minis- isenção de direitos e demals tríburos Just,iça, de Orçamento, de .Físc3Jlza
c . C',rJtDl nos ímprecísos. peovoea tr'o Federal dos Negóc:os Estrangel. aduaneiros, assim como de licença ue cão Fínaneell'l\ e 'l'omada de ContM
c :'I::liJe.> e- retnrdamsntn Inúl~LS ro t lã' I t e de Ftnanças) ,

'(j ::~o ínvoeada, >; importação ou res r ç o equlva e:1 e
Os quaís, depois de haverem trOCR- de cnrãter seonôrnteo, para a impor" O Congrer_ Nac:Onal decreta:

4 FniLl. Obviar ",se.> ínconvenien- do seus Plenos Podéres, achados em tação de combustiveís e lubrificanles r-
t, . () Bra'l' tem procurado aSS;11.1r boa devida forma convieram 110 se destinados aos automóveis de seu uso Art. 1.9 li: o Poder Executivo auto..
!' w :nie1'llul"ol1,J1.S regulando a ma- gu'nre: ' • oflcj(lj e aos de propriedade parllclll9.l' rlzado a ablir aoMlnlstérJo da Ju.s~
t ..a, como aconteceu em 1961. qnun- das Cônsules de Carreira e Oficiam tlça e Negócios InterIores o crédIto
I.!J f\i:SJl)OU com fi Rlpúb!lca Argent\- Art. l Q Os Consulados de ClIrrelra de Chancelaria de oarreue, em quan, e~pecial de Cr$ 12.000,O"uO.GOO,OO_
;n:; um At'6rdo nesse sentido, que !eve das Partes oontretantrs gozarão de tidndes compatlve'~ com suas reais (doze bIhões de cruze'ros i, destlna-
;1','" (Ia aprovacão cio congresso Nc- isenção de direitas e demais tnbutos necessidades, do a ocorrer ás despEJEas errn a eu-
c naí pilo Dccreto·lehl.Slatlvo núrne- ,llduanelro.s, assim como de licença de Plementução ,do pagamento dos mem-
.10 24, de 1n53, Importllção ou !estl'lçãn equIvalente Art. 10. 1, As i.~ençõe.~ aduane!r;,>; b.,os da Magistratura e do MlnLsté_

, l' de caráter economico. para entrad,1 p~vístllS no prC!)entt' A()Jrdo serão . p' bl' • d I d t ta
5, O Acôrco COlll n Repub ,cJ! Fe- de emblemllS o!lc!lIl~ {bandeiras, es- concedidas. no Brasil. mediante l'e- 1'10 U 100 e.~,e ua. e que ra o

é1ç.~I.Ga. Alenl'wlla, &rll s"ubmd;õo à clldos, sêlos etc.l, documentM ofl- quisJça"o por via d'plomát:ca. e na Decreto n." 53.342, de 24 de dezem·
cl V Ex I I e" U Vo> bro de 196:1, bem como dos membrCll1l~j''!C!a~co !! ~a, ~e .enc aI r o l- clais, impressas, moblllár;o. material República Federal da Alemanha, me· dos Tribunais de Contas e:.t.:ldunts.

la li eoJ1CeSSaD de pl'lvJlelPos aOl,ane.~ de expedlente, oparelho Joméstlcos e diante requisição de Môrdo com o
:r'~' Il"S Con$uk1<los de Carr~lra. aos artIgos de escr1tiírJo destinados a seu regulamento Vigente. Art, 2.9 A parUr de 1,9 de jánelro
C':.;n~ules de Carreira, nos Of.cl!lls de uso exclusivo bem como de automó· , I de 1964, ficam exfntas as gratltlca-
C:h'lncelarla e a. outras ~e~0a.~ que vel P/lra uso' oficIaI. em número que 2. AI; Isenções previstas nos Art· çõe>; devldll/l a Jutze.s e desembarga.
:fxerÇam noo Consulados rUl~çoes de o MIn'stério das Relações Extel'lol'es gos 3° e 4", com exceção das referen· dOres estoduais, 'Pela prestação dt
D:lt1!6grnfo, Arqulv'sta, CrlpLógrR!o e j I ti J ' ti' tes à bagagem acompanhada, deverão 1 t' El lt
sin.rarcs. A extensão dêsses privl é- u gue compa, ve . com as respec V&S ser requeridas até seis meses conta- serv ços à Jus Iça e oral.
1:,llS va.13 segundo o grau hlerâTQu:~ necessldades de serviço. dos a partlr da data da chegada do Art. 3,' O crédito de que trata es.
CJ (,es funcionários consulares, exigin- Art, 29 Os Cônsules de Carreira beneficiário ao põ;;to, no Brosll, me- ta lei serl, automàt~camente regiS
<Jli-~e sempla que teJam n.aclolU\~s do (Cõnsllle>;-Gerais, Cõnsules, Cónsu- diante requisição por via dtplomãtiCoJ trado pelo Tribunal de Contas e dia.
J"-In,'o que oos em'la p naO exerçnm les·Adjuntos e Vice-Cónsules) das e na República Federal da: Alema- tribuído llCl TesOuro Nacional, que
I' 7:fnús remuneradlls prlvada.s 110 Parte.~ Contratantes que sejam na·c nha, mediante requIsição de acôrdo fará os pD'lllmentOll referidos no c.t~
E' '~do de re.sidéncia, cionals do Estado que o..~ envie e não com o regulamento vIgente. tado Decre\o n,. 53.342. de 1963. em'

6. São objetos desta isenção tr1. exerçam ativida'les privadas umu· duodécim~ entregues ao Mlni~térlo
l:l'ltárla qualsquel' t1rtlgos ou ap:lre- neradas no Estaao de resldêilcla.. go- Arto 11. 1. Os benS,.a que set,re· da Justiça e Negócios Intel' areS,
lhoe nere~s"rJos para a execução dos zarão de Isenção de dlrtltos e demais fere o Al't!gO 1· pod~lao ser r~ Ira·
~['rvjços das Comulados e qua!..squer tributos aduaneIros, assIm como <le dos, ~o ~ra.sll .medlante re'lu!-~iç~o Art. 4.9 O poder Executivo proviM,
n~tlgoS de consnmo de u~o próprio ou licença de importação ou l'cst.rição por via dIplomátIca, ,e da ~epubh.vn denc:al'á 11 inclusão,. no Orçamento
doméstico dos ftmclonár!o.~ comsuln- equtvalente de carátér econõIll'~'), Fedel'1I1 da Al.emanha, me~lante le· Geral da República da quantia ne.
Us. A Importação, /I tr~m!erêncln _e para .seu mobJllárJo e art'gos de ceJll- Qu\s19ao de acordo com o legulamen- cessarIa ao pagamento da te!erJdl'
1\ sult~Lltulção de alltomovelS p;oz:lrao sumo de uso próprio 011 doínéstico, to vIgente, suplementação nos ey.erc!cies 'U1M
de t.ratnmento análogo 110 concedido Inolustve um automóvel de~t,inado a' 2. Os bem 11 que Ee r~ferem o.~ Ar. .íourc.s.
8,,' missões diplomáticlls, seu u.so paJ1tJcular, suhsi8tindo tal.~ tigas 2Q, 3·. e 4° ;wderao ser ;etu'a.

privIlégios durante todo o tempo do dos do Bra~ll: medlllnte rcq'!lslsao PO! Ar!, 5," E.>ta let ent.rarâ em vigor
7, CreJo, Senhor Presidente, Que () exerclcio de suas funções. ,via dtplomal,lea, e da Repl.l!J1lca Pe- na data de sua publicação, rcvogadu

AL ~l'(10 em aprêç{l merece a IIprova. • deral da Alemanha, medIante req'l'- a.q dJspo.slçõe>; em contrário.
~Lo do Poder Lellls'atlvo e. para ~"e Ar!. 3· <>s Oficiais de chancelaria s'ção de acOrdo com o regulamento Brasílla,/1964~ 143.. da Indepeu.
úm. junto à prA'lmte sete cópias an- de Carreira dos COI1.~ulados de Caro vigente, pelos beneficiários dos pl'l- dêncla e 76,9 da Repúbllca.
trm!cmlas de seu texto-e um proj~to re\ra das Pal'f~.s Contratantes goza· vilé"ios neles mencionado., quan~lo MENSAGEM N.' 52/64, DO PODER
de Mensagem presidencial, rolict!anclo rão de Isenção de direitos c demais delx1rem definitivamente o pô5to, "''''''''CUTlVO
li VOEm Excelênc'a, se as.slm houver tributos aduaneiros. lISsim como de '" ~'"
por bem se digne /lubmet~-Io ao con. licença de importRli.io ou restrlçiio Art. 12, No presen!e Acordo o ter-
gr,.O.so Nacional, nos \érmos do art'go equivalente de caráter econômIco mo "nacionais" slgmflca, com, r~la.
66, incL!o I da Con.sUtulqão Federal, pare .seu mobilJário e artigas de con~ ção-ao Brasil, torlos os braslleltaE

.Aprovclto a. Ol>Qrtuntdade para re· sumo de uso próprio ou doméstico conJo tais definjdo,~ pela ComtitUl
:novar a Vos..oa Excelência, Senhor Pre~ InclllSlve um automóvel destinado li ção dos Estaclos Unidos do Brasil C.
sid~nte, os protestas do meu mllls pro· /lUa primelJ:e. JnstaJação,' com relação â Rcptlbltca F~deral da
tundo respeIto,' Alema'llha. todos as alemaes como

Art, 4~ ÁS Pessoas que exerçam nns tais definidos pela Lei Bil.stca du Re.
ACORDO ENTRE OS 'ESTADOS Cllancelal'las dos Consulados de Car~ púbIlca Federal da Alemanha.
U)llDOS DO BRASlL,:S: A RE~Ã reira dllS l'9:r!e,~ ContratClntes as fim. Art. 139 O presente Acôrdo valer,.
:BLICA FEDERAL DA ALEMAN cões de Datiloglafo, Arquivista. CrJp~ também para o "Land" Berlim a não
SOBRE PRIVIL:f:GIOS ADUAl'lfl"!- tógrafo e slmlUares, gozariío de !seno ser que o GOvérno CÚ\ República Fe
ROS !DE CONSULADOS DE Cnn- ção ele direlt<ls e de mals trJbulo~ deral da Alemanha se manifeste em
REIRA E SEUS FUNCION~IOS aduanelrC6 para C6 artigos de uso do- .sentido contrário, jünto 60 GOVêl1111

O Prebldente da. República dos Es· méostlco, usados. quP. trouxerem em dos li'Jtados Unidos do Brasil, dcn',~o
'fadoB Unldo~ do .BrasIl e o Presld~n· sua bagagem, acompar,hadn 011 des:t- de t.res meses após 11 entrada em VI
te da Repiíblica Federal da Aleme.- co~panhada. desde que /lejam llaclo· gor do .presente Acôrdo,
nhu nalS do EstIldo que os envIe e não Art, 14 O pre,sente Acôrdo entra.

, exerçam outra p,roflJ;súo. ré. em VlgQl' trInta dias c1epols da
Tendo em vista que os Cônsules de Ar! 5- Nenhu di posJt.' d tl'Oca dos Instrumentos de Ratlflca-

C!j "l'elra de ambos os palses merecem sente" Acõrdo dr Ser IVO () pre. çáo, a efetuar.se na cidade do Rio
,0 tratllmenistodcons,agftad~ ~clos yrtnj como permitindoVi ~l1tri~~rg~e~~o de JaneIJ'o. e sua vigênclil durará até
c!piOS gel'a o Dlre o n er?ac Olla I'itór'o das Par! Oon!r t t I" seis meses a]lCÍ~ a data em que fôr
e pelos costumes Internar.lonalS geral_ tlgos' cuja Impo~a ã sa,an eBnc&lllr- denunciado por· tllnu das Partes Con-
menle aceItos e mente proibJda p1ro I:t ~~Pi-;guj:: tratante~, . ,

ConsJderando que a concessão de mento, ~m /e do que çs PlenlpotenClár.05
pl'lVilégios aduanelro.s aos Corumlados AI't. 6° O número, a t,l'ansferêncla acuna. nomead0'i fll'mal'am 0_ presen
de CarreIra de ambos os paIse.s con- de propriedade e a substltuicão' dos te Acordo, e nele apIIScram os seus
(''Jl'rerá. para a melhor execução do automoveJs Importados nas têrmas c;~ sêlos em doIs exemplllre/l, l!lllal~en.
Scu servIço; Artigo 19 do presente Acôrdo Jl~IJS te au}i'ntlcos•. nos tdlomas porguee..s e

, Consulados de Carreira da.s Parte, alell1aM na Cidade de Bonn aos trm·
Considerando lIS vantllllenS' mutuas Contratantes ter;; o me t t' ta dias do mês de novembro do anil

que resultarla~ da extenslío aos C611. mento aplicável ~ mat ./mo ra a- de ml! novecenlo.s e ~essenta c três,
sules d.e l{arreJl'a de ambos os paJscs Jação às suas l\l'ssõe Di~rol ~?~ca;e. Pela República dos E,tados. Unidos
de;; pr,vlleg'o.s adllancll'os usualmen. . s 'V I a ", do Brasil, EOJJdio lIliehaelsl'lI. Pela
t~ re~onhec1dos a:~AgentesDI. .AI'!' 79 A tl'..n.srel'ência de p"cpr;F- R~públ'ca Fe~."111 da AI.m~nh:A"
p,omat;';,o.s; dade, do;; autocllóyeLs a que h~ :'~. Gerlla! d SL'lU'üdc!',
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membros situados solídàrtamente na nqué\Jl. dísponíb.Iidade total (lI: ra- ta em Leís números 3.414, de 20 decallzado no Rio Grallde do Sul, ea
esfera de competência de cada um, zão para seu mister, se problemas Iusno de 1958 e, legislação posterfo> agradecimento pelos altos servíços
mas na verdad'3' co-partíc.pes de, muterraís Intnnos lhe- retiram, eons- inclusive Lels 4.069, de 11 de junho prestadrlS à Pátria,
'uma perfeita ínterdependêncía har- ciente ou sublímlnarmente o vigor. de 1962, arts. 14 e 6.·, § único, e".,' Reconhecemos poís a Iegaldade,
mõníca, dentro da linha de respeito e ntelectual, a Inteireza do racioci. 4.242,' de 17 dejulho de·.l9-S3, art, 5Q. constitucionalidade e justiça que a.
da. medida. de poder que -a cada qual nío e o bom-humor que é a fonte da 11. p.ssím, tenho a honra de sub- proposição' envolve, recomendando ~

tragam a consenncão Feder.al, 3~renidade, 'l'õdas essas virtudes in- meter a Vo.>,a E:ic~lência o anexo sua aprovação, _
3. A Federação não se constituiu ccmpatíveís o.;-m -a. permanente irau- projeto de Lei, o qual, com funda- Brasília, em 5 de novembro de 19S~ ,

parlf separar o Pais em compart.ncn- maüzação de qualquer drama, ínte- mente no art. 18, § 3.9, da, Camtltu'- Laerte Vieira, Relator ..
tas estaques, .nem para lhe evitar a 1'101\ substíf.uarn-se, gradrs! .e Insen-' cão Federal ,autoriza a abertura, a
eonvívénc.a harmoniosa, Ao contra- s.velmente, por- um estado t'~ angús- este Mintstério, do crédito de .. ,.'. PARECEa "A COMISSÃO
rio,. alimentada pelas regras ígualí- ta que se vai refletir na prestação Cr$ _12.000.000.000,00, destinado a A Comissão 'de consütu ção' e Jus-
tárlas do síztema republicano, for- jurisdicional que êle ti chamado a ocorrer às despesas com a -suplemen- tíça, em reunião ordínárta -11e sua
meu-se para otgan zá-io como Na- outorgar. Na penúria' do iuiz- há tação do pagamento dos membros da 'rurma "A", reaIlzada. em 5..-11-63,
ção, destinada a manter' a. sua uni- sempre em potencial pelo menos, Magistratura, do Ministério Públ co e opinou, 'unânimemente, pela cOnstitu
<l.ade hlstórtca, cultural e étnica, 11: uma justiça angustiada, dOIS TribUIlf.lis de- contas cstaduaís, eíonal'dade 'e jUlidlcidar!e do Proje~
êste sentimento e este sentido de 7. Ora, desde a ext'nção da Justi- pela execução de a tríbuições estabele- to n,s 127-63, nos têrmos do _parecer '
unidade que faz sobrepaírar, acima ça- Federaj nos l!:stadcs, a magístra, cidas na legllllaC;ão federa!. do Relator. , ' ,-

. do regional smo 'que náo deve ultra- sura local passou ao exercíco dé."se Aprove·to- o ensejo para renovar a Estiveram presentes : os senhores
passar as suas fronteiras necessánas poder Jurisdicional da União, preces- Vossa E:ic(!l<'n~a prOtestos do meu depntadcs: Auomnr Baleeiro - no
das -- tradições culturais e, cívíeas, o sando e julgando, em primeira íns- mais profundo -respeíto. -, Abelardo exereícto da Presidência" Laerte vi
nacionalismo no maís alto sentido da .âncla, a grande massa, cada dia Jurema, Ministro da Ju"tiç.a e Negó- 'eira - Reiator, Celestino Filho, Le-
palavra: aquêle que faz da povo ele mais crescente, dO,q feitos em que cios InteriCrC'3,._ no.r Vargas, Tarõo Dutra, Max d:!.'
,cada estado .com a insp.raçâo das tem Interêsse direto a: Faienda 'Na- ccstesantos, Manoel Barbuda, Mans() ,
suas iumínozas páginas de materírs clOnal,-comI recurso necessárío Para o ' Cabral, Rogê' Fel'l'eíra, Rondon Pa-
locais, o povo brasíteiro, che.o de 01'- Tribunal Federal de RecursOS. Além Projeto n'! t 27-A, de 1963 checo, pedro Marão, Getúlio Mcura e',-
gulho e penetrado do culto cívico da disso, índísüutamente a 6rgãos da Argilano Dario, -
:Pátria e da sua. Independêncla. _ magistratura - 10 primeiro grau as- Dá a denominação de ''Antôl1io fi

4,_Não há, po s, índependêncla sim como aos componentes dos' Tri- Xavier, da, Roclta" ao Aeioporu» :e~as ia, em 5 c\e"novembro de 1963,
entre os estados-membrcs, 'nem en- bunaís de últlma Instância da J"o_ de Santa Jlfar:a, localizado em (a) AlIomar Baleeiro, -presIdente: La-.. '" '" w" ~'C b" n G nd d erte Vieira, Relator. - ,
ure êsíes e a União. Antes deve ha- !;iça dos estados, a Unlão- cC meteu - amo I, no ...io ra e o Sul:
ver íuterdependêncta e Interlocuçâo, tarefas privativas do poder ,Judiciá- te1!do pareceres: da ComL~são de COi\.ITSSAO DE EDUCAÇAO E
!Seja na cl!lllunicaçào. -solidáriJl- dos r o Federal, recrutando-os j}al'a a ,Constituiqã'o e Justiça, pela COrlS- CULTURA
:;e~ ilILeres;se~ comu~ OU reClprOco.3, compo;;içiír.:l doa diversos órgàC15 da títllcionali(lade e iUridic!dade e, PARECER DO RELATOR
seJa. na a.<;Slstencia mutua que se de- ' J\tsti~a Eleitoral, e que servem" obri- pcla aprovação,' da Comissão de
~vem, pois .out1·0 sentido não terl<l a gatQrlamente (arts. J()9' ll. 115 da Educação e CuUtira. O projeto de lei n.9 127-63, .de aullJ-
bró~rla ldcia d~ Federação, ESta, fi Constltuiçãc-), . . (PROJETO N.• 127,'DE J963,·A·QUE r:a do Deputado TarSQ Dutra, tem o

naÇlW cOmo umdade, é que é Inde- '.: SE REFElt objetiVO de dar o nOme de AntôniO'
pendente, l1: ela que tem de defender O m~m~ se paEsa, com Qq mem- EM OS PARECERES) Xavier da Rocha ao Aeroporto ce

.IR sua independência, preservando-a bros do Ministério PUblco Estadual, o' cong~'esso -Naclo;,l1l decreta; Santa Maria, localizado em camobi,
da cobiça ê dos apetites de interês- quer no que se, refere à lleCe&ídade t - - no Rio ,Grande do SlI!. Trata-se de
6es externos ou da eventual e tra'- da preservaçáoda sUa ,dignidade eco- Ar, 1.9 Fica denominadó "Antó- um ilustre filho da'terra gaúcha, IUé-
çoeira submllsã() de alguns também nôntica j}aI'a a postura e a compos- nio Xavier da ROCha" o aeropl'rto de diC<' ,politieo e ?l'OfeSSor un"verSitá·
eventua's e traiçoeIros maus patrie- tura que ~m d~ pres~rvar, com!J no. Santa 'Mar a, locallzado em Camobl - rio, já. 'filecido, 'cuJa- ex'stêncla, co
tas e essa ordem de interês.,p..s indc- pertinente as atividades. que rIS mte- no Etio Grandc do Sul, ' mo explica o autor do projeto, "foi
fensáveis. Aos estados-membro j}C_ rêsses e as neceEs'dades judlclá.lias Art, . 2,9 Revogam-se as displ)3ições rica de clvisme-, sol dariedade buma
lo sJUs goverl1o.~, e j}~los s~us ~onci- da Uni~o l~esatrlbuem,' P.M ,comar- em contrário. , . na e afirmações" de espírito,_ intell
dadaos, cabe o dever de aproximar MS do mtellOr de todo o pais e n:lS_ . Sala das SeEsões, 25 de março de gência e cultura'~. Tão excepcionaL'!
e conso) dar, cada dia mals,_as par- capitais onde .são chamados a co~a- 1963, - Tarso Dutra. qualidades just ficam a consagraçá:l,
celas geográficas que eIS eonstJtucm bOl'.ar na, J~tlç,a Eleitoral, O .MiI1ls-_ Justificação pública. do seu nome, sugerida pela
dentJ:o da Fedel'llção como à Uniá:> térlO Publ'co e a repreEentaçao ;:Ia. proposição, razão j}or que opinamos
centro e centralizaç~ do' govêmó sociedade na comunlc!lção dia'ética Recentemente falecido, quando-cse lIela aj}rovaçáo do prrje!o, - ,
descentraUz,'ldo das- estados, e NOZ da com o Poder J~diCiá!,o: <:om o juiz encontrava a serviço do Pais 110 exte-
própria Federação, colTe I) dever de e o adv()!l'ado • ~ conshtUl a tMogia. l'!or; a memiÍrla de Antônlo Xav.er da ' 11: ° nas-·o parecer-, -5. m. j.
supleMentar ou de assistir às deficl- da JUrisdição, ~lle s6 Ee integra e ~Ó Rocha mereceu as mais consagrado- salá da COmissão. em 5 de TUarç!)
ênclas dos seus- d:versos membros subsiste com a part'clpaçãC' indiSpen- rM homenagens de sua terra, reper- de 1964, cal Stélio Maroja, R21ator
qua.!s<luer que sejam as causas des~ sável de cada, um no,proccsso de jul- cutlndo emocionalmente, êsse fatc em
sáS deflciênclas vénham do homem "amento do::p, conflitos,. sociais que' o todo o Rio Grande, ' ,PARECER DA CO~IISS,ÃO
ou vep.ham da. 'natureza, sejam -pró- P~d~r JUd!c'ál'lO tem ~ fuhç~o de di- Fôra médico ilustre, Prefeito Mu- A Comissão de Educa~áo e CultUI'a
"rias d ê d rumr a &que cll I se am' os nic:pal de Sauta Maria; Deputado es- ~." _ o gOy rn~ ou o desgovêrno, ' ,qu 1 r. e ,e es l', tadual e professor univi'rsitário, Em em sua 3.~ reunião ordinária, da CC'l-
resultem da penurla ou da malversa- que ex'gem a açao pu.bllca ou os !lue vocação extraord nária, realizada em
l)ão. Porque, em últitn" análise é ° dependem 'da ,pão privada, Bohnn, na Alemanha, verifiCOU-Se o 5 d ' d 4inte é d' t d ~ . - ,""" - trespasse de sua vida rica de civlsmo e março e 196 , presentes o,~ Se-

r sse lI'e o o povo que e&tá em 9 As tnrefa.c; novas que a União sOlidarIedade h-f' -' nhores Lauro Cruz, Presidente, Der.
causa, e o Poder ,da Federação e.ma- Impôs a Juizes.e membros do Minis- de 'espírito Inteliu~a~ e a Irmaçoes vill~Allegretti, _Geraldo Me.;:quita,
na do povo e em seu nome tem. -de t·, Públl tltu • "genc !l, e cultura. Albmo Zeni BI'aga "'"mo' Pa I

l
!ler exercido coma manda o r;m"l' .erlO ' co cons em um novo, XaVler ,era a persomflcação do des- ' n-

a
. , Uo

ro arMgo da' or'nstl·tui a-o. p., - o~us, um encargo excedente da 6ua prehdimento. Morreu sem bens ;\e Mansúr, Antônio Almeida, Yuki·'hi.. > _ atividade. puramente estadual: um fortuna, emj}Olgado que sempre estê- ;:ue T~mura, Cardoso ~ de Menezes,
5, Dentro dessa ordem de conslde- mumus, l?u!Jllco federal a que nao po- ve pelOs grandes lances de causa plÍ- J:osé Richa, Aur.no Va1ois, stéllo Ma-.

:r:tções, o Govêrno de Vossa ExceMn. dem fug!r, mas a que não condiz, até '.Jlica .' roja e Oceano Carlela!. (,plnou, por
él!L se vem preocupando com nume-, ao;ora,,, uma. .equivalência remunerató- ' , ., _ . unanimidade, pela aprovação do Pró-
rosos problemas 'da Fedel'.lção, dos - ria à altura das - responsabllidades . Seu nome pre.tJg.llqp recebia a es- jeto n.9 127-63, nos térmO,l do, pareCei'
quais se de,taca, ermo dos mals ur- das funções, ou da dignidade a que Itima de todOgos riograndenses, da- do relator, Senl>'lr SWIC' Maroja,
gente.; e In.~tantes. e do adequado as meYmas CC\TeSponde'm, Basta fa- das as ~irlUdes .Irradlantes 'e a J:!ro- Sala d'a Comi>.são. em 5 de marr.o'
funcionamento do poder judlciár o zer o, simples cotejo, por exemplo funda slr.... 'tla hwnana que eXibia de 1964 (a, Lauro CtUZ, 'Pre~idente'
€m tl?+1o -o PaiS, qlle supõe, lllém da entre os vencimentos, que rf'\),uneram em sua ma.(niflCa persCnaJ,dade: ''f..télio Ma/'Oia, Relator. - •
dignidade das funções ~ do seu exer- '1,~ membros e ;rgãps' õ.'l. Ju~tlça e dQ -~ just.isstma, pois, a ínscriçao de
cicio, que não se separa da postul'a Miu'stérJo' Público do. Trabalho, e o.~ seu nOme no. aeroporto de camOlJi,
dos mao:lstra4as dentro' do- quadro oercpbidClS_ pe!-Ctl membros e órgãOS- onde lembl'al'a Ee'Ppre ao povo dú Rio, Projeto -n'! 15~K, de 1953
60clal e econômico em que -militam, e da. Justiça e do Min'~térlo ,E'úbllco Gran~e' do SI!I uma vida cheia de de-
cuja' ordfm são, igualmente convoca-, rios diversos-estados. O desnível p dlcaçao, desvelo e servIço pelo futUrtl Dispõe SOÓ1'e- a polillca I! n,'
dOs a pI'eservar, - flao:rante e. em multoõ casos, quase· de sua terra. _ -. - IIlstltlllr:ões M01letár,as, Banra r a,~

_. . 'JViltante. - Sala dM Lessoes, 25 de marÇo de e Creditícias. cria o C0I1.•ellw ":0- cC
6. Nao oode haver. justlÇ>R' onde " ' 1963 .;... Tarso Dutra lletário NaCIonal e dá 1IOtra.~ ')1'0_

não hOuver isenção. Não j}Ode have;' lO, De GCôrdo com o art. 2.9 do' , " "idéncias: com tiarecer da Colttla-
;Isenção, pelo menos até onde a isen- Decreto n,9 53.342, de 24 de dezembro COMISSAQ DE CONSTIT'JIÇAO E são EspeCIal cOl/<'iumdo nor 'uh••
ção fór considerada como tranqu!li- de 1963, a contl'lbu'ção tinanceirtl JUSTIÇA tituôvo I! 1l1!ll:1ente de "~recel da
dade de espírlto e dispontbJI'dade to- qupletiva da Uniáo, na remuneraçáo PARECER-D() RELATOR CD1t.'isslio tl~ COllstltuis;ào e h,ç·
tal da razál> para o exercício do po-- do pe'soal da Magistrat\ll'a e do Mi- _ ' tiça. - -
der jurl.sdiclonal, ()lIde houver prO- nistério Público estaduais. bem as·- Propoe o 8r. Deputado TarSo Dutra
blemas ínt1mos de vivência ou de so- ~im, face ao despacho exarado nQ q!le se dê ao aeroporto de <lanta Ma- iDo Podei' Executivo) ,
llrev:v~ncia., perturbando a sel'enida- Proe~S"o P ,R, li.724-64, publicado no r;a., l~ail70ado em camobi, ,o nome De_ O Congresso Naci<mal decrela: - -
de,-que li o apanágio do julgamento· D. O. -de 'f'de março de 1964. na do Ant-ilnu, xavIer da Rocha, .Ilustre sul- ,
O Juíz, pQ:bre j}Qr definiçãO, limita- l)e.~soal dos Tr:bunais de Ccntas eg- riograndense 'que tantos - serviço;, A.r!. 19' F.sta ~el regula -a fomlulachu
da no seu .orçameutl> pelo' Estado, taduals, será a 'que assegure aos de-, prestou à sua telTa e ao seu Esta111 e a execução da politlea mane'al'IR ,

,oonsidrrando os seus vencimentos <embargadores dos TribunaIs de Jus- natal, no desemj}enho' da.$ mais deS-- bancál'ia e creaíticia do Pals.-' '- .
apenas o acidente indispensável e t'ça e aos Procuradore., Gerais da. tacadas funções p'íblícas e no exercí- Art 29 Subordinam·Se àS <:lísp'l~I·
neces<ál'io do cseu apo~tolado jud'- ,TuHtica a mesma remllneraeáo atri- cio do magL,tério suPJt'Íor. Atravé!. ~ões da presente leI e '1I.~ norma. que
,cante que, êste -ilU, é a substância buída li. cadá um das membros . do desta, propos' ção a justa homenagem Corem baixadas pe os 6rllóos aquI W$
t'Je suà vida ,e ~ exilrência da sua VC,- Tribllnal Regional do Trabalho da ao ilustre extinto será prestada po: tituidos, todo-s ~s aancos e. casas oao
cação nâo ,pode, não_lloderá-manter resppctiva 'I'eqlão, remlll1,C1'aÇão ,é~a. todas as brasileiros 'que,perpetullrão u várias oficiais e privados, H1,<!.'or:!'lS
.-.quelR.. 'tranqullidMe de -espírito '_e f:xada, para. tal efeitO', tendo em vl&- - seu .nome em um própiio federal 10- ou que' venham R Instalar se no paa,
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111 - receber depósitos de ínstt
tulções flnll.nceírlls bancárlas;

IV - realizar olleraç1lea de red..
conto e dt émpréstlmos a Institui·
~s flaanceltu& de natureza bancé
ria;

V - exercer o contrõle do crédíto
ao consumídor;

VI - exercer o conl,rôle e fomen!o
do comércio exterior;

VII - efetuar o regIstro dos capt
tal.s estrant:elros e dar eumprrmento
/lOS demais dt~p(lSltlv08 de natur~za

executiva da lei nq 4.131, de 3,9 .1!lSZi
vnr - ser depositária das reser

vas oflcla1s de curo e moeda estran
gelra;

ola lia Moeda e do Crédito 11. anteci
par a restJtulção dos (j'ep6sltos efe·
tuados em estabefeclmentos 'bancá.
rios que ingressem em regime de li·
QUldação extrajUdicial, até o Ilm,te
por deposltante, de 20 (vinte) vl!zes
o maior salário minimo mensal vi
gente no Pa!l!.

Art, 99 O Conselho Monelál'ío Na
cional será Integrado pelos seguin
tes membros:

- MlnJstl'O de E\tac:o dos Negó
cios da Fazenda, que o presidirá:

- Diretor Executivo da Superln·
tendência da Moeda e do O..édJto;

- Presidente do- Sanco do I:lrasil
a, A.:

- Presidente do Banco Nacional do
Desenvoll'lmento Económlco:

_ Três membros nomeados com IX - Enlender-se, em nome do 00-
mandato fJXo. vêrno brasileiro. com as ínstítuíecea

financeiras estrangeiras e Internaem-
Parágraf« prímeíro, Os membros naís, e assessorar o Mínlstro da 1"a

com mandado l!.xo serão pessoas de tenda quando reprelil'ntar pessoal.
'notória capacldade nos assuntos rí- mente o GJvêrno perante elas,
nanceíros e econômicos escolhidas pdo
PresldenLe du P.tpública com a prévia X - exercer a flscallzaçlio das ope.
aprovnçlio do S~nodo Federal. peio rações em moeda nacíonal ou estran
prazo de três anos, podendo ser re- geira »eallza:las 1l~111S cníídades n
couduzld"s. O~ mandatos dos três "ri- nanceíras il que se refere esta lei III
melros membros nomeados serão res- .pmar ~ sanÇÕes e penalidades pre-
pectlvamente de um, dois e trés anOll, tlstas em lei: .

Parágrafo sCllUndo, Integram o 000, XI d I i
selho MlJnetArlo N:nlonal o ,MInistro ::- col1cr er au or zg~ilo 1ls lns-
de Estado Extraordinário a quem seja tltulçoes 1inancelrllJl a 11m de qUI
confiada li dlre~ão do Serviço Nado- possam:
na.! de Plonejamento. al funcionar no pnur;

parágrafo t~rcelro. As nomeações b) Instalar ou transferir suas sedes
dos membros do Conselho com man- ou depenc;/lnclas, InclusiVe no extl!l"
!lato tlllo para preenchhTlento de Ya· rlor:
gas ocorridas antes dll término dos cl ser trllDsformadas. fundidas e Jn-
mandatos. seráo para o prazo restan- cOI'llOradlls ou enoompallas:'
te do mandato reSllt<lt,lYO, d) pratlcar operações de oAmblo, d'

parágrllfo quarto, O Oonselho deU- crédito reaJ e de vcnd. habitua.! d.
berará !,or malDrla de votos. com a tltulos da dIvida llübllll~ federal, g.
presetlç~ no mlnlmo tle qUl1tfo melll" tndual ou municIpal, aç/les. debéntu
briJll cabendo àO Ministro tia Faten· riCJl, letras hlpotecArltlS e outroa tltu.
da, além do seu próprio voto, o de os de crédJt<J:
de.sempate, el- ter prorroga dos os pruos CCI1-

parAgra10 quinto. E' facultada ao cedidos para funcionamento·
Ministro da Fozettlia suspender qua.!· I> alterar seus estatutOl!l:
quer declsfio do Conselho para sub-
metA-Ia no prnzo de 48 hOras 11 apre- _ XII - aprovl'.r a elelçlío de dlrelo
cíacAo do Presidente da Repábllca que rcs e d04 membros de qualsquer oU
poderâ cll!lsâ'la sé julgar conRnlen-'; trO$ órgãos a:lInlnlstratlvOll das Inst!-
te, tuk/les flnanceltU!

Art. lD, O C.onselho MonetArio Na· XlII - ~eallzar ou superintender.
clonal convocarà os representanus dll$ serviços du câmaras de compen.sa~A.
classes produtoras dos empt'egados e d~ cbeques e outroil títUlos.
empregadores. para apresentaçAo de Art. 14, Oompete ainda à Superln"
5ugeslões sObre a polltica -monehlrla tendénrla da !foel1a e do Orédlto al~~
e ba.ncirJa, sendo qUe tais reunJõe. de outras atrlbulçôQ Inerentes atW
poderlío ~er reallzal!lts nas dlversas seus obJetivos: .
regiões do Pais.

I - promover. como a!'pnte do ao
Da superilltetld~ncla da Moeda e do vêrno Federal, a colocaçliu de emprê~_

Cr~dlto !lIDos lnternos oU ext{1rnos, podend.
Art, 11. A atual' Superlntendênola encarregar·se dos respecL!voa ~ervlÇO$:

da Moeda e do Orédlto étranstorma'- n _ atuar no sent.ldo do funclo-
da em autllrllula féi'leral. com persa- namento re.llUlar db mercado carnblnJt
nalldade JurIdlCllo- e patrJmllillo pr6- da establlldade ~elatl'a dll1l taxllS da
prlos. sendo seu Cllplta.! lniclãl repril- cAmbio e do equlllbrlo no balançD dI
sentado peloS va.!ores qUe lhe sAo ••, d d
transferldos na torma desta lei, ten. pagamen....s. po en o, patti ê&e fim.

GQmprar e vender ouro e moeda es
do sede e fOro na Oapltal da Repd- trangelra. bem como realiZAr opera.
bUfai.. Os lucros auferidos nas ope- ções de crédito no ellterlor;
rações da Superintendência da Moe- m - efetuar no m~rClldo cõmprl
de. e do Crédlto serio escriturados e TendA. dI! Utulos públicos federal.
como mserva e, per16dlaamente, 1I1- para combater preSilOQ IntlllclonArlll.l
cDrporados ao seu capital. ou de tlrtcl:lOt\rlas;

J 29. O patrlmllnlo, os serviçO/! e as IV - efetuar compra e venda de
operações da sUllerintendêncJa sio tltulOll de'socledades de economia mlll
]sentos de quaisquer tributos tederals, ta e emp,-êss do estado; /
gozando também de tódas a& 6emaJa V _ Instalar delegacias, quanl!o o
IsenÇ(íes e franquias doa serviços pú- OonselhoMonetârlo Nacional JUlgai
blleo.s da UnlAo. necessll.rlo, nas dlferenles regiões eco-

Art, 12 compete Il. SUllel'lntendên- n6mlctlS do pa1&. ~endo em vIsta a
cla da MoedA e do Orédlto, cumprir descentralllloçAo al1nJlnl.!ltrativa. parll.
M dlslloslç/les que lhe são atrlbuldas emlsílão e recolhlmenWl da moeda e
pela presente lei e as. normas baixa- execuçAo dlls medidas al10tadM pélO
dll8 pelo Conselho MonetArlo Naclo- mesmo OonSelho.
nal e fazer cumprir as que foram de- VI _ prover os aervlços de eecre-
tel'll:dnadll,& a terCeiros. tarla do Oonselho Monetá.1'ÍO NacIO"!.

Art, 18, Cómpete, ,lrlnUYIlmente, nal,
~:ifr;,rlntendEnéll1 da Moeda e do Art. 18. Pode5.~ Il SuperJrtt.ndên

1 _ ÍNllitlr moede. de CurllO lesal' r!!l' da..~~dll ~ "O Orédito éD11tlr ü
, ...... _ ~ re6ílonsabllldade pr6prla, d.

11 - .".eutar Of itrvlÇOll cio melo.dO oo·m ll.I llOl1d!çlles eatllbeleeld....
~~I@.ll~i--- . .>~ - ~ - -----.~ Ollnllelho Mot1.~lo N~l!na1.
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lU caixas econômicas, as cooperativas l'aJ. S,Õbre o crédlWl rural e sôbre o
do crédito, as eompsnhías de crédito. crédito ao consumíuor:
ruranoramento ou ínvestrmanto, bem X _ traçar nOl'1llae para as apll-

- como quaisquer outras emprê.sas, In- caÇÕea das In.stltulções federais de
Illlvll1uals ou coletivas. que exerçam, crédlto, incluslre as call1as econõml
lia bltunlmente, atl'vldades relaciona- cas, fixando e alterando, quando ne
das com a guarda ou aplicação de re- c8Ssáric" os tipos e oondíções de ope-
curG08 monetários,' - d - ti

Art, 39 Fica criado o Conselho Mo- raçoes po erao pia cu;
notário Nacional ao qual compete es- XI - estabelecer normas e oon
tnbelecer fi 1'"!Hlda ponuce e traçar dlções para constJtulção tuncJona

-normas para a sua reallzacáo. a ser mento e flscaJlzaCáo das ínsnturcões
execllta<la pe'll Superintendência da financeiras e determinar, quando ca-,
:M0edn e dó Credite. ~iveJ, a íntervenção, R suspensão de

A!'/.. 4~ A oonnca lormuJadll pelo operações, Iiqultlarào extra-judíeía! e
CÚR"~lho Mondárl0 Nacional deverá a cassação de carta-patente para
i\rifqunr'f~ nus ['tllP~lVO> geraill do de- tuncianar;
seJHolvhHent', reonlKruco e sociar,
n ,"1"1('1]do IIS peculJarJdades reglOnais :xn - tlur com perlotllcidnde não
c 1; r\13trlbultllo ~eJel íva do credite se- mfm'lor 11 dóis anos, limites míní
'gllDdo a natureza dilb arívtdaaes eco- mos de capital a que se sujeitarão as
1)iJJlJ1Ca••, ob.'iel va(ÍOS os se~utntf'; pnn- ,ns~ltuíçõe~ financriras privadas
cndas OI! ÚbJrtl\'1JS fspeclfJco~; Jpllcávds ~rS'undo a locall"~ção de

mas sedes e rêce departamental:
, 1 - lldr/ptnçá" do nJume d-J5 me.os XIII - estabelecer normas regu
dp paga'''"''I" às real;; nece&.ltladea laC:oras para a ccacessãc de aceites.
du !'€UlJOJlI18 Il',UOIJOJ: lValJ; e pl'e<.tatlio de rJanças por par.

1] - eslablJJzaçáo CIo valr,1 lnlrmo te das Jn.sLltuiçoe.J lJnanceiras índí
da moeda, adequada 80s objetivos da ~adas nesta lei;
lJ·Jill.len t1e tJ2LCnV"IVlmcIIlo, para tan- XIV _ fixar as UI"lt"" I1"S taxa.
lu IJrCVEnl;,d" lJU cUlrlldndo' os SUl'. ., ~ ~ D

tos mf'laclonárlos ou delJaclonMlo. de de Juros em ge~al, descontos, comís-
o. j~em Interna O"J externs - SÕes e llu!llquer oUt.l'il_ forma de re·

111 - cstablllzaçi'.o do vaior extNno llun~rll':ão d~ opern,côes e serviÇOs
dl1 mOEda, e o equUíbrio no balanço de JancArlos e fmanoeiJos, lncJtwl~e os
.1lI~alllentoli du PaIs tendo em vlst,a a orestados pela SUllC1IJltendêncla da
mt'lhor utlllrr.qão' dos re('urHJ.~ e f, • ~10cda e lIo Cré'dlto;,
moeda "-'.lrangel li, em funçÍlO du~ ob. XV - estabelecer indlccs e outras
jptlvDn do polltlca de desenl'olvlmen- wl1dJçóes lecnJcll8 sobre encllilles,
to dn. fL'OnomJa naclonaJ; 'moblliznçôcs e outras relnções PII_

111 - ol'ientação da aplicação d:JI ',rlmonlals. a serem observaC:os pelas
:rt'l'urws !Jus Inslltulr,ões flllahl'cmu n~tIlUlçôes financeiras' ,
em gpral, quer pllbJtcas, quer 'prlva- ' ,
dr.~, tendo em vista lll'itjjirJar. h"' XVI·- fIxar a peret'ntagem mà-
(llJelcntes regiões do pais. condlc;L L 1Iltna de seus recursos que cada es
tl1vOfl1veJ.~ ao de.sellvolvbuPllto hal'- ~!lbeJeclmebto poderá emprestar a
:nldnJro da economia bacional: um mesmo cliente;

V - npPl'felçoamento da~ InsUtul- XVII - baixar as normas de con-
r;;íles e doo ln~trumel1t~ finaneelrl!S, tabJ1ldGd~ e estllUsUca bnncArlns, em
ClJm vIsta é maior efICiência do sls- Irtlculaçno com OIJt1l15 enlldades pti
tellUl de- pngnmento~ e de mObillzaçárl ~lIcas competentes:
de recursos: ' XVtll _ e~lab~lcct'r os normru

.vI - a llqlllde1 e solvênrla dus bIS- 1lguladol'AS das atlvldad'és das BOI-
tlJuJcõe,s finanrelras em ge,rl1J; ~as de Valores e dos coa'retores de

VII - l\ courdenação ela POJlticl fulJC:os públicos:
nmnelnrJa com a polllll'a flbeal, em
.1utj~l\o dm; bbjetlvLEI 'utab.:ecldtló' em "'"IX - filiar em dlreh'lUls e. nor
pllmo plurlenal aprovado pelo po- l1as da poUllca comelclal externa:
der Executleo. XX' - filiar diretrizes e narmu

Art, 6'1 compete prl~atlvamenLe ao para a pollUca cambiaI, Inclusive
Conselho onetãrJo Naclonai: wmpl'lI e venda de Ol~ro e quaisquer

1 - fixar as caracLel'lstlcas lIeraÚl operaçÕi's enl moeda est.rangelra;
e lécnicas das cédll.lu e das moe-
das de CW'SU legal: ~I -;- oulorgal' à Superlnten-

11 _ estabelecer normas regulado- :lêncla da Moeda e do Crédito o mo
Tn~, dun serviços do melo cirCUlante: ,nop6110 parcl/ll ou total das opera-

IH - este.belrcer nOfmllS e condl- ções dI' elímbJ., sempre que ocorrer
ÇíJEB parro a emISSão da moeda de grave (Jesequlllbrlo fto balanço de pa
CUriW legal e pal'a ai operaçôes de 'gamentos ou hnuver sérlllS rallÕ~R
redescontos e empréstimos a instltul. pnra. ~rever a lmlnêncla de lal sl
ÇÓES financeIras de naturezn bancA- tuaçuo,
rm ppJa Superlntcndênela da Moeda e _ XXll _ estabelecer ns r:lret,rlzes
do CIMito: . a serem seguldls pelo Conselho Suo

TII- _ fixar as percentagens e cun- perior dllS Caixas Econômicas, com
rJI\'fJf'." õvs (lpp..sllos compulsórios na vlslas. a preserva~ a ~solidez !Jnan
SlIpcrJnll'ndi'ncla da Moeda e do celra de-l!Sas lnslttulçoes e adequar
Credito e sõbre 11 IIberaçáo total ou suas operações aos objetivos desta
]lHrclal l1êsses depósitos, quando apU- leI. ~

catJDS HJ1 ol?erações de créc:lto a se· Art. 6q compete alnda ao ConseUio
tor~s de atIvidades prioritárias; Monetário Nacional,

V - cstabel~cer as normo.~ reJu, .
InuOlllS das operaçOes das campa- I - conhecer dos recursos de de-
IJIJins de créclHo, financiamento ou cisões da SuperintendêncIa da Moe-
1tJVcsflmt'!l10; da e do CrédJ!o;

VI - eslulJelecer llr.rmas para as II I I I ......
('pe<'oçlies da SUllerlnhmd~ncla dn - aprovar o reg meu o n"",no
~'J ocda e do Crélllto no mercado de e as _contas C:a SuperIntendência da

] 1 . • ,. Moeda e do Crédito.
t ,ulos publlctJs. Parál<,rafo On1co, As declsõe., do

VII .- es~abelecer normas para as Conselho ~erão tomadas sob a forma
opcraçoes r.a Superintendência da de resolu~áo
Moeda e do Crédito no mercado de ' .
Ululas de sociedade de ecunomla Art, 'I. As de11beraç6es do Conse-
mIsla e emprê,as do Estado; lho Monl'l:ário ?faclbnal s6bro po--

, VIU - traçar norma para li or- IIHca de comérc1o exterior obrlgarlio
llrml"aeão e funcionamento dos tun- InclWilve 011 órgios oficiais e au!J.r
dor. de !lllallClamellto e de tnfest!- quloos com atrlbulliÕes especiflcl\ll de
:Jílcnla constlluldos geridos ou ad- fomento comerclllllZRção, contr61e _
lnlnl~tr"&os por sociedades 'de flnan- abastecimento de produtos de ftlIor
~hllll('nto e sociedades de Invesllmen- laÇA0 e Importaçli.o.
10E: Art, 8" O OOllS&lho llonetJ.rio Na·

IX _ estabeleceI' diretrizes e nor- clonal poderi, Quando jul,ar 0011
"a. SObre o ul'édlf.n .......d.rlp .......- vanleutOL autorlul' a S!lllfr1/t~f.8~,
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ou cópias do documentos e-demonstra..
ções· que. Sarem Jul::aàas' necessàruas
Iltlla Superlntenàêncla;

, .H' - pelos eorretcre de fundlls' pú
bücos: ínrormaçõss m nucíosas sÔolo
ore as operaeões camtnaís que r"';;';':'
:zare.m; ,

111 - pelas - .as - autortaadas a
operar nd mercado livre de compra
e'- ven~a de câmbIo e moeda: reJa
,ão de suas transacões, que- deverá()
ser escrituradas- em torma mercantíí ,

Art. 16. E' vedado: à Superlnten. .demarçe de cada., ano, em pagamen-, Art. 25. ~.s instJtulçães, Jinance'ras,
'ência- 'da; -Moeda e' do Crédito eonce- to único" na base que será fixada privadas, excetuadas as- socladades de
àer diretamente crédito a pessoas ti! pelo Conselho - Monetário Nacional, Investimento. nao poderão parncrpa»,
_icas ou jurídícas não baneáría, pü- 'adequada ao orçamento do exercícjo, por conta própria, 'do capltaJ de quais
blícas ou privadas, assim como rece- até- o Ilmlte máximo de 0,5% (meio quer .socredades., salvo autorrsaeão ~x:
ber ue pessoas rllncas ou jucidicás não per cento do montante do passivo pressa' da Sllperintendêncla da Moeda
bnncãrías, pllbllcas ou privadas, de- do estabelecunento.- verlfieado: no na- e do Créd!lo. '
Jló.5!.tos em conta corrente. salvo em lanço de 31 de dezembro imediata- '
easos excancínnats, por, detenmnaçãc mente anterior excluídas as verbas Art. 26 A soma das reservas e
.xpressa do Conselho Monetil.rio_ Na' inscrItas em ,,'Contas de compensa- rUnd~ sociais - ,excetO' provIsões 
alonaL ção", sgundo .as normas coneâbeís ti- d~ ,nstituições fínanceíras p~vadas

xadas. peja SuperintendênC:l\< da Moc_ nao pcderá superar- seu capital regts~
Art. 17. - Fica criado, na superm- 'da e do crédito._ trado,

tendência da Moeda e do Crédito, um ' -
Pundo de Participação nas sociedades 'Art. _20. A Sllperinfend~cl11 dai Art', 'J.'. As Instltuiçóes ,financeiras
lIe' econnmía mista e emprêsas do, Es· Moeda e do crédtto será a-dmln:st-ra- ,ievantarao , balanços' geraís a 30, de DaS' penalidades
lado. da par uma doretor.a. composta de um junno e 31 de dezembro! d1! cada. an?,

- Diretor-Executivo e três li- seis díre- ,obrIgatorIamente; com observãncla Art·, 36.' 0$ adrnínístradores das
Parágrafo pri'!1elro. O Fundo será teres. nomeados pelo P:reslderite da das regras contábeis. estaaetecidas Instituições financeiras responderão,

co,nstltuldo; ínícíaímente mediante. SI RepubJica, e demlsslvels ad- nu/um. pelo Conselho MonetárIO"Nacional. solldàriamente. pelD8 prejuízos deC'or_
'ckansterênCJa do Tesouro' Nacional - -, ' , A t 28 A 't 'rentes da Jnobservãneía - desta: lei

para a SuperIntendência da Moeda e § 10-, A nomeação" do 'Diretor-E",{e- dor:' d ' t'f~'lS!l dOf~ adm1iniS rfa- 'no que fôl' apÚcável o disposto M
do crédito: . cutívc. será-' precedida da aprovação car; Co~llf IdU ço~s u;alne:t:'as 1- Gel 1. 8U8 de' de j~neiro de 1953-'-

• de seu nome pelo Senado Federal • . n Conn a .... pr,"'v a-_- I'ermls- • , " •
» a! das açoes com díreíto- a. voto.da~§' 29. A. Diretoria deliberará por sae da ~uperlntendenCla da' Moed~ f! § 1Q '.A; responsab'hdad~ penal

sõcíedanes de economia mtsta e em- ma.orla. de votos. a Dlretor-Executl- ~o CrédIto que, no pr!\zo -de 30 ít~lO- d~s admínístradores das lDstltUl-
prêsa do Estado, pertencentes 11 urnao vo terá, o direito .do ve!~ com recurso: '<\) dias, poderá rncusá-Iuv se VerlfIC2.n (o~ de _ crédito, atendido o
E'ederal. excedeples do tímíte de i'ílo/.. 'lmediatil para o Conselho MonetáriO. que os mesmos' têm antecedentes que que dlspoem os artigo.' Ill9
do, capital socíal votante. ou do. ml- N'aelonal. -- os ínabílítem.moralmente para o exer-- e 25 do Código, Penal, tegulat-se.-ão ae-
nímc exigido, em lei para' partictpa- elclo, da proIlssão. , la íezíslacão penal, comum, 'desde' que
,ão da União nesgas emprésas: ArL, 21. A' estnlt\lra tê~lca e ad-- . Art 2g ",.",~" às I t··tul' não seja apllcável leí penal espectal

" • mímstraüva da Superlntendencia an., ' • ., ~ ve=do ,lpli, I çoeh (8rt 160: da C6dI"'o PenaI)
tI da totalHlade das açoes sem dl- Moeda e do' Oredlto será ~s'.>lbelecldl<' flDancelr!ls conceder empri$Jampsi' • 29 O d I ist!'" d d'l tlt i""-

relto a voto 'dM obfigl'lçGes' e: dllS1 d t d J?esld t :l !l ' ' " '. a m n a 01" e' os U """
pnrtes beneficiárias:- degsas mesma:" em cere o . o r en e. r a ,epu- a) a' seus diretores e m~mbros dE'lflnancelra que. de qualquer torma,
emprêeas' pertencentes à' Oriião Fe- ~~~8, ~mà'lS~ e: prO[11":a elo Con· conselho adminlstratlvos'.~: flsca1s:' - concorrer para a conce.'são de emprés~
deral. _,e () on no, aCIOna. b ~ acionista que paxtlClpe de seu' tIme_ vedado. nos têrmus do art. \(9

Parãgl'll.fb ser.unclo. -Serão- incoi-p~ - capltal com mais ,de :,10% rdez por',desta' lei._ responelerá, Criminalmente,
rados !lO Fundo a qUe 'ee refere êste' Das l-mt,tuições' Financetras, cento): sal vI? autorlzaçao eXPl'essa da) p~la. sua partlclpSçi\o. I art: 25 do CÓ~
~rtigo, mediante transferência' do re- Art. 22 A:s lnst!tuições financeiras' S!Jper,ntendencla da Moeda. e do ,Cré-' digo. Penal). IncOf1"cndo na pena de 'e~
Eouro Nacional, _os novos: timJOlr dl!' 'pr1Vlldas somente poderão tuncionar dIto, para c,ada caso.: _. - clusao de um a quatro anos' e,multa.
mesma naturczw dos Indicados no pa:- no País medilú1te autorIzação da Su. C) ao cÔOJuge, 8 ascendentes e das_o do d~bro ao d<'cuplo do valor do em
râgl"afo; primeiro e 'que: vierem a' seI"' perlntendéncla da- -Moeda e do Cré- cend~nt-es diretos, até o segundIT prést!mo concedido •. s= _prejulzo das
ldquirldlls pela UnIão Federal a par- d!to.' -- . '/ g;aU, de: qualquer membro da admi- -!lll~~oes admimstratlvas' ou civls cabi-
tIl' da' v1i1'êncla do presente leI, res· , Parligrnfo único> Consideram-se n.stração do est~beleclmento. veI,s.
peItaclos os- limites estabeleoldos na' lnstiL'U_ÇÕ~S finan~eirM privadas-- as Art. 30, E' vedado às Instituições -Art. 37. As InfraçGes aos dlsposit1-,
legl~laçãO- esp.cltlca de cada socleda- pessoas C:slcas ou JurldlQl\s que exer- financeiras tlrivadas: -vo.~ desta. lei su,leltam as instltuirfíes
ne de economia, mist~ ou e!Dprêsa do çam habitualmente. atiVidades, rela. I' ·t' dbêilt .- [- financeiras ês seguintes _penalidades,
Estado. I c'oUlrdllS com a guarda ou aplicação' - eml Ir e ures' e par es be· com prejulzo de outras, estabele('Jdas

F'ar~,grll.ril terceiro. A compra à~ no' de recu::~s_ mbnet'árlas oU f~nancelros,: netlcJárJas;' ,_ '_ _ na iegislaçãO-ciVil e crim:nal: -
"Olf tH\11o.~ para. incorporacão ao Pun·· Art,_ 23 As InstitUiÇões financeiras ..n,~- adquirIr bens Imóvelll,nao des_ I - Adv2rtêncla:
dÍí; bem como a venda\ no mercado, que se dedicarem a atividades de cré. linados a seu Jlr6prl~ uso, salvo os .TI -, Multa pecunll\rill. vã.rlqvel;

'M' cal1itaig. de titulo., Integrantes do· dito. !lnanclamente ou' Investimento recebIdos em llquidaçao de empréStl- m - Suspensão de diretores;_
Pundtr será feita pela Superint.endê1l'~ e organizações congêneres serão cons- mos de dlf!cU ou duvidosa soluçllo IV - Ina.billtação temporária ou per...
•Ia da- -Moeda e. do, Crédito· mediante' tltuidas Ilnicamente sob a forma de em dinheiro, caso em q~e_ deve~ãOmanente de diretores para o e.W.rciClO
llutorlzlfello pli!vla -.:lo Conselho Mo- sociedade anônima. ,vendê-los. no 'prazo de doIS anos, a de cargos de Bdminlstração ,m lnstl.'
lletárlO Naclonal.-"·- . ', contar da aqUIsição. tulçGes de crédito: '

_ § 1", As açoes representativas do .,- ,
Art, 18. As dlspo'nllJlIlâade.s·1!- quaiS' capItal das lnstlt"UlçãeS llc. que Se re- Art. 31- As institUIÇÕeS. tinlU!cel. V - Intervenção provIsória;

,uer' ~epósltos dos' Ministérios CIVIs. tere ê-~te artigt) serão obrigatúr:amen. ;as p:-Ivadas" c:<c_eto companhias de VI - Cn.sSlIç1to da autorização ~l'1&
pu, Mlllt.ares e das' entidade.r· subordi- te nominativas e poderão ser trans- .nvestll!;1entos, n~-poderao manter funcionar.
nadas, ao Govêmo Federal (Insutu, ,fel'idas por em!ôsso em prêto:que só_aplica.çoe.s: em açoes e quotas dI'. ca· § 19 A pena de. advertência, será.apJl~
tos de prevlMncia e outras autBrquias' mentec produzlr'á' efeito em, relação- às plt:al: de outras" e~pr-êsa.s e em- .im6,; cada_nos casos de tornzcimento de {n-
fedilrnls, comlssifes. departamentos, soclec[ades depois de averbado no /j. vels que soma/las -ao seuativ.o Imo formações inexatas ou de escrituração
entidades' ,em' t'egime espeala[ de' lld~' vm' de_ regíStro das ações -nomlnatl· tllflls~da;--!,xcedem o \llI.for- dc s~u ca mantida em atraso, -,
minlktração, sociedades de economia' vaso p tal realIZado. e rerervlls IIv.es.
mista com I>rellonderàncla de.-capital I _ § ~~'. O tunclopam~nto_ .no Brasil Art, 32: Sempre-que o montante § 2v A ,penalIdade- de multa ser!\,. fi~
do Govêrno. pe~soas, ft.slcaB"' ou .l1!1'1· de fllla,s de Instltmçoes -tlllan~el:as, dos depósitos <le qualquer-instituição ltllda entI:e 50 (clnqUimta) a 200 rdu~
dloaR ~~l\Ilon.ã-vels por adllln\:ameIltlllO estrangeiras, bem como a partiCIpa· flna.nceirn bancátia. priVada exceder zentasl vêzes o ,maior sallirlo-mlnimo
serão mantidos- eX\l.luslvamente -nos ~ão de estrangejros' residentes; .no elf· a quinze vezes- li som:. dIT' capital vigente no pais, de acOrdo com, a gr.a.
organismoS' ofIciaiS' de orédlto que' a 001101"' Do oaplt~ de Instltutçoes- fI- realizado ~. das reservas livres, o ex- vldllde da falta, sempre que oa estabe~
BdlUtPerintendênOidia <;la Moeda é do,Crê- ndlum1etldr.lls bradsllell"llS sómente será cesso deverá> spr recolhido A,Superln" CiIJ:lenatodvse:"'tI'dOS d'~_ "uaIS'qu,Ie~ I~n'ula-

o Indicar, a mltldos" depósitos em a m I n, qullD, <I Jlouver reclprOCld!lc tendência. da Moeda' e do CrédIto - ~ ., •• ~..
estnhelpc'mentos orlvn:dos tão sllmen de de tratamento na' pral1a da sede , . rldades" deixarem de sanà-lllS no pra-
te em casos especiais. a julzo do Con~ das lns-tltlllções, oU' no pais de resl- Art ,33, O COnselho Monetário zo que_ tor fixado. para êste fim; pelO'
s-elho Monetário !racIonal. -, Idêncla do aclOnt.sta. __ N'acionaJ ado!.Rrá.- nlis nr/rmas' que Conselho Monetlirl0 Naelonal:

- ,- . ' baIxar tratamento eSPecJcl para ms" bl InfrIngirem as disposIções desta.
Art. 19, A receiia dn-Superlnteu· Art, 24, O capital i.l!lci!tl-das ine- 'itut o':'· tl'n "-' 'd 'Ief ehtlv 'tal f d d

dência dI! Moeda e. do Crédito será tl,tulções rInancelras serli.empre .ea- tegC:ia':"tend~u=~staea ~~~:'ã~ao; seTv~, ~c:C:~ ~~~~açõesll~;Sger~I;e--
constit\llda de: !Iz:ldo em dInheiro. . importância -econômica, bem como a 01 opUserem embaraço à. tl~~aliza-
,aI juros de rede.sdontos e de em- § 19: Tanto na constituição do,ca- locallzação e amplltlide territ'orial de ção' . - -

préstimos _'à; bancos e de outras apll' pital, como em seus aumentos em 011- suas ativldade... _ - di Incidirem nas faltas preVIStas' nos
clrções dos recursos que, paI' esta leI. nhelro: -será exigida 11 realil!nção no -Art 34 As ocled d " '- ti Itens I l\ IV dêste artigo, pai' grave
ihe são atribuldos; - . 'ato de pelo menos 50% (cinqüenta por v .. 5 a~ ee .coopeta - negllgénma ou dolo.

b) resultado das operações. -de' centol do montante 5ubserlto. lillSz que tall}bém por >I~iidade rea..
c:J.mblo, "de compra _e venda de ouro .' c '. ' ar op_erncoes. de crédIto tlca,m su~-- ,,-- 39 'AfJ ',multas cOlnwadas neste
e de outras operatórs realIzadas di- § 29, As lmport~nclas recebIda.!! Jos jeitas à dlsclp!Jn~ especltica -que' fôr a.rilgo serao pagos dentro do prazo de
retamcnte ou por Intel'médio de' ou- subscritores· de açoes serão recollíldas estabelecl4.a pel" ,CQ!ls,eho_ Mone;tário 15 (qUinze) dl~ contad'l,s 4a :tnta ..
tres Organ'smos Cfnacelros; nc. prazo de cinco dIas, contado,'! do N~clonal, não -podendo transacIonar -r!,ceblm'en_t9 da respec~vll QO'Gitica-

IJ) arreeada-ção da quot~ de "con- recebimento, à Superlntendê~cla da atl"a a _pas~lvamente ativa á. pnssl. çao,e serao cobradas jui1!cia.lm~UI,
UtilJ!liçllo llancârla" de que ,trata: o MO,eda e do Crédito, em c0!lta espeCIal vamente serao. wm_seu.s !Witlat:nres, com-o acréscimo da-mora ~e 15.,. 'lUJl
Decreto.le, n9 1,880, de 14 12- 39, a ass.m permanecen!l0 até a _data da ou ooparados inscritos tâ maIs de por cento)-~ao mês. con~'Ldos :teMIe a
cujo p-a~llm~ntQ_' tlcam 'sujejt~- tôdas solUção do respect1V.o P,rocesso. qUBtrO' ,!!leses, nem permItir a movI.. data da aplicação da mUIta ~u~a.
""" !I1entan d f d não torem Jlquidadas_ :!aq'~~lé Pl'uo.as I~tltulções financeiras privadas 1 30. Os aumentos dê êapltal "for:n ~~o e, un os em seu_, pOd,er

l'eferldllB no art. 20 desta lei; o regime usual de rnbscrição de ações por melO de cheques, .' , 49 A pena de' supemâ~ ~ tllllbi~
àl ,qualquer out.ra receita eVeIltual poderão decorrer , M Incorporação _de Art, 3&. A - SUperintendência da lItação tempol'àrla ou Oi!r:ni1.z:umte de',

Inclus,ve. multa e mora aplicadas- em reservas, ~egundô normas fixadas pelo Moeda e do Crédito serão obrlgatorla- d1-etorE;S das sociedades, -s"''1\' ,>ptlcada
c~ntol'mldade com, -o d!sposto, nes.ta COllJ!~iho Monelário -- Nacional' e de mente tornecldos -os Sel'iulnte.s' ele- quando ,forem apuradas 1!'l''!gUlarjda
lei '-. ' reavaliação de parcela dos' bens do mentos de flseal1zação, contrOle _e t1~, admint.strntivas gra7es !la ~ondu-

Parágrafo unlco, A • partir de 1964 atjvo Imobilizado, repre.,enlads. p01' estatistlca, na, COMa por ela deter- ~ac dos negócJos socIais, ou ,qua.ntia
11 q,\l~ta. de contr:bulçao bançárla, de 'móveis de uso da. lnstltuíçlio, aplica- minada: " da reincidência ell? ta!tJ.1s ql1e ·,ennam
lneldencllI anual-, deverá ser' reCoJhi-\ dos, no caso, OS índlees de reavalla- I _ pelns InstItuições fI I' dlUio lugar à aphcaçao tl.to .n',1t4s_ ê, ,
,da dlretJI.mente./I: S~ntendi!tl(!la--(!lia flliadOli elo, Colllle1bo Nác.lOnal de bal -tes ' I _. nanc_e ra.s. socIedade, ,
,da. Moeda. e' do _CréditO, atá '.-l!IacaI: EconomllL- p, e;In~:t'!qUals=~(J~~açbÕ~a~~~gsm~', SÓ:ia59 A

á
penlfl ddae Inter'lim,C:l,o ~rovt-

',- ",,5_" ser ap lea aOS ,..·,Jtabelecune:a.- j
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DIARIO DO CONGRESSO rJAC10NAL (Segáo f)

Ar~, ::0. I'ica crlndn a Comls.!iío Na·
cinn l [' 'I ~~l 21 il'(.uao "'lhJata'
ent'un ,;gn'lo da p~rte OllrJú,ativll .'a
pch !j~I' (lo "r&dito rlU'aJ ~ e,er ,mede
cldn pclrts institul';ões (huml~2'1ffUil

ne!z P'lwc':Jlz.]d!1, n'l 'Mma nevl.sta
na;, :jjspusi~'C~s seguit"" e <em p:eju!-

, >_ zo do disposto nos artigos 2', 49 f 5f ta as dwpeslr:1iell upecltlc~ da lei do gIme de pesscal prõpríos, lIprovadt
tos que íncldiram dol.)samen"" nu d t 1 orcamento da UnIão do exercíeío, pelo Conselho Monetário NaclemaJ, (
:raJtn.s previstas no f 29 Jêste a.r1Jt,J, e~ li elo • ~ admissão de nr.vOs lunclonArias têm
ou nelas sistemáneamente 'eln.'ldll'em Art. 40. A Co:nhsÍlo N'o.clonai de I 2~ As letras do Tesouro Naclo- n'cos administrativos ou de p~rtarl
e, aínda, Quando centrar-arem :l 11Is- O:etllto RuraJ. com .ede 110 'JULr.to naí colocadas por antecípação de re- será fe1l& medíante concurso públlOl
posto no t 49 dêsta Mtlgo, 'Illlvo -e a FpderaJ. será eonsuturde "'.1$ seguín- cellll não putl!ráo ter vencímesto pos- <le prO\'M.
Inobservância, pelos seus ereítos ore- tes mamtnos: reríor a 1~() dll'tS do encerramento do
judiciais sobre 06 depOi;lt.:>S, de ""'ISa I 10 Ressalva.do o dírelto de cpçãl
à Intervenção ele CJue ~fata "<lrt, 36 ! - Dlretor-Executlvo la 5'1'Jerln· -xerclcio respectívo, doa Interessados, serão aprovellad~1
desta leJ.. tendência ela MOéda e jo ~·,'e{lJto. que t 39 Até o ma lb de março do exer- no quadro da Superlnt.EndÔnclá cla

f 69 a cassnçào da aU.,úI"utçllo oara pres,dll'D. como delegad~ do Come- cicia seguinte, o polJer Executivo en- Moeda e do crédito todos os tUDC:Oo
funCIonal será naposta 1l ,d.n j o nouvei no MIJIl~tárlo NaclOnaJ; vlará mervagem ao Poder Legislativo narres técníccs ou admtnísrratívcs, In
ruíncidêncra, depoís de ll!,'HHa!C, a n - Dm Dll'e.o. rJa J ue.rnten.ren- propondo li forma de liquIdação das elusíve os de portana. díreto menu
illtervcn~üL provlsorta l"al>%.I'ldu ~ "",' ~il< ca Moeda e cio Cred.to. cue sbs- let.ras do Tesouro NaeJonal emítídas conn atados ou requísttudcs que, na
tubeteeímento, em seguldn, "0 '''«'me tltulra o Presidente 1105 -"-'l,g m"ecd- no exercrcio anterror \101' antecipa- data desta ler, estejam servmdo n.
de IlquldaçÍlr. prevista uo , ,t. ~ó dl'>ol~ mentes; ';Z1o de' recpila e não resgetadas; Carteira de Ftede.;contr;a do ssnec de
leI. UI - Um Dlre~or .1<1 i~:,q.p.tra de I '9 Em casos excepcicnaís. o con- c>rasll S A,. na CaiXa de Mobil'za·

§ 79 As nenas de tldV!:t.ên~ia. 91J6· Uréditc Agrlcola c :n1u.stflal' do , eão Bancária e na Carll'lra de Co-
pensúo e l!lubJlJtação "c .1IetoJ~. I' aancu do 13l'asiJ 5, A : 1e!ho Monell1rlo Naclonal poderá au- mércío Ext.eJ'lor, (esp~ltl1d"s. no ate
muJtu pccunrana var.lIvel .erac. dIJJl· lV - O Drretcr ua :a.t,~!l'a do ~o· .ortzar o redesconto de tituJos ou de transferência. os dlzeilos e vanta-

J, cudns pr-tn bllpelllltenóenllla 'la ,"oerla .omzacac do aunco do th,nl! S... : )brlgaçõrs do l't!.!ouro NacJonal em goos .adqulrldos.
e do Cri'dHo com reC'l so ele rlelf.o \. - Um Dll'NOr do ,HHW N.cio· uonrantn que não ultrapasse de cem
SUBpelJ'II'c! DO Cllnee'DO ,\olol'l,aflO !Id.. de Credito Coup~ra'I:'o; )Jr cento o ümtte das operações de -, 2° Os servídcres púuncns 1I1c!u~!ve
NueiotJuJ uuerposto den: o 1e ~ Pl.tol VI - [Jm OlretOl dO Bdl'CO.Naclo- crédíto Iegaímente autorizadas. aLtárQulco.!' e de !ocJedades de eruno
dillS, a lXlrt,1 do i~celllln".ltG os 00- !lal de Oc;;envolvlIllPnto '" ur.r,'WCO: Art. 48, fo'a'lI transferido Il respon- mJa mista poderão ser requlsltadOlf'
~JIlca,;ito, VIl - Um Dlr2wr .10 Ba.lco aI: 'abllidade do Tesouro Nacional. me. ~~daseerv~o ncaréd~tUOp.erlntentlênela da

f 8~ A Interven';1lo ,'ela ~,r<Jvls'lrJ~ - ,rédlto da amazOOla 3 A d' t - d d fi It'
ou pnl'll elello.' d~ tq ViIL.!!!), ~ S VIII - Um Olrftor d.1 J:lllnco 'to lante ~neampaçfo. sen o e lrn uiva. An. 58, NOS prlmelrOl doze me.~cll
ClL."'fj(;ho ,la auww;H~lio p.ua 'u"~lo iJo!d""te do BrM1J S... ,; men e I n~rpora. Y Il':ld melo ~~ a~. de vigência desta Jel. nenhum lun-
nar selao aef.ermmaállS Ji~'ó .JlenRJ'l1 LX - Um DH'etor' 13 ::llDerrntcll' ~ea lleaJc o~~. °d vca.~~elre.sd:mR;clC;:: one Clonário requisitado que ora s:rva na
d tá ' ie'llcla aa POJltlea A"IM!9·. " P -m e a a ~, a c • Super!ntendêncla da Moeda e do cré-o

o OOl1selJ1<' Mone 11(, !l:l\(,InDal, ".t, • _ O,m Dlret~ da":; 'n,or'l"lteni1ên' tOS dO Banco do Brasil S. A., na dito, na. Carteira de Redesconlos ou
M'~rd~'ne ctgn(J'~d~rg~Jn'.e:1 Je.'1"'a daI ola~ NacIonal do uÀba.s'#.<~nl~IlI"; ':lRta nesta lei. na Caixa de Mobilização BlIDcMla e

Xl - Om repre.'lentante .10 Mlll\s' I 7~ O valor correspondente à en- na Cartelroa de Comércio Exterior do
i 9\ Na" ,el'll pPt'm"lda .l DRII-l!l· !.CriO d~ Agricultura. campaçáo será destinado à liquidação Banco do BruJJ S. A., podarA retDr-

puçuo cios 9!',ellle>. nem "e llllltiq"CI • bJJid de tln n' do nlU' RO seu estabelecimento de origem
t P" I,Agr"ro u'nlCO, A :l <!"~l1ac,!io do uns resvousa a li a celras

outras pe....'na... nas Ji"'.>I.> ]e 'lue .ep~e~~n~lJtI: 0
"

10 l)i".-t(" :11 lUe rcrouro NrlCJonal no Banco do Brasü sem a devida autorizaçlio do Pre.sl.
trata tW'-r al'Llgo, ,«.t,'iUI os,' lte'" IJ e JO ...br... "rUge 3. A" medlsnte aprovaçllo especifica dente do C,omelho Monetárlo NacJona!.
Ju:',ct:ga~~~~~~~~k~=~'>(.';~':~~.;;;: 'íe~eI9 ',er le.tã pelO ;11"]'.0 1e J um) do POder Legislativo, ao qual serã Art. 57. FIca criado o Instituto dll
desaeôl'dc com as pre.scr';Qes 11esta Jno podendo ser renuViua. submetJda a Ilst,a completa dos dé- AperfeJçoamento dos Trabalhador~ ~
lei. ou ",m 2..:>tnJ'em deVIdamente ou' Jltos uSSl1l1 amortizados, em Instituições de Crédito "IATIC"

t 1 'l.rt. 4L M resO]llçóM UI , .....:rlUll!ãc '2° Pura a lJQUldação do saldo re- com perso"alldade jurldlca própria d-
lonzadu!, a funCIOnar "))10 rutl,u - Nu' IOnal de Croolto '~'l'al ,;er~() to- mane!:centr dl!.'J respon.<;abllJdadrs do mltureza wtárqulea, deAl1nad~ 11 pr~~
çlio fJnuw'pp'l. (.c?m ·"lje'tll.'; /Lo IllUJ· madnE por maioria 'te ·e·.1S nem~t'Os e re~Ol1ro NacIonal. após a encampa- o d 1 J ~ ~
t,lIS cup,t\,," d" neste Ilr l,l>(o. :lJ(le'.,e'l· iUomeUdas ao Conselho """metário jão da~ emlEsões atuais dl\ Carteira de fi ver o Ils('nvo v meDIo rocnlco-pra-
dent~mellte de outras Z:"'IÇi)P,l, ,pU- ' f1llSlonaJ. dê.sses trabaJhodoru.

, cAveJs. Narlonal. Roede.o.rontcs. o poder Executivo sub- ! 19 O IATle será cu.sleadú por can.
Art, 42, Qu:::ndo lJ'ld'l'tunO a Co- ,net,prl\ ao poder Lell:lsllltlvo propos. tribulçáo dlJ& Instltuiçõt!ll de crédito

Da interl'cllt;ilc e ',jq',l1If~ção míssáp Nacionl<1 de "lreu:to guraJ ta especlllco. indicando os recnrsos públicos ou partlclUaru corre.spco-
Ar\. lI8, A~ Inst,ltUl'ões '1;,al1~elrf'b eonvorará os representantes.ias clflliSeS e os melos neces.sârlos a ê&se~IIm. dente a 0,25% (vinte e cinco centesl-

e~tito SP lel"a,' a IDterv~:1I/ão DI'OVlSOo rural.S. empregadores e <.nprel'adOll. Art. 49 Concluldos os acêrtOll fi· mos por cento) dos aal'rlos pagos ou
rlh pela ocorrênCia dos "'SO$ lle, 1I- para apresentaçáo de ~'lgest1ies 1'li)le nancell'o.~ preVIstos nO.art!-go anterior, creditadOll aos rupectJvo.s emprega.
tos no art 3", pa'ágralo!t' 1";8 ,d. ~ jJ<'lItica de crédIto "'1'''', .enrlo que & respon.sabllldade Integral da moeda dos. pjr dooç1i1'li particulares e subTen
e. "Inda. à m~elvell~ão 'Í"IJnltjq" Iill.r~ ~al.~ retUllóes poderão !Je't realIzadO/! ~m circulação Illl.<sará a ser da Su- ções governamen~als e pela renda 11.,
ef,,~tos d~ llguldll{!40. 'las d·UI.!! scguln· I.a.s dlversu regiões do ?'11&. pcrlntendência da oeda e do crMlto. seu patrImônio. r
ies hipot,\.SWi: 'm nome da l1nlão. J 20 Os órgnt\'l de admilllstraçl1o.

I _ Cnssação de allt.o:lzação ilAra DisposIções Gerl%!s e :r''J'IsltOr'G' Art, 50, Os preJulzos fInanceiros do fiE'{)allzaçií(l consult.a e u.seuorl& do
funclonllr. qu~nC:o lmp'l.'ota :o:n tlt16e Art, .3. São transfert iJt.s ORra o resollro Nacional, decorrentes das IATIO serão constifuldos por Indica-
110 I 6V do art.' 37 desta elo Conselho Mone~á.rlo Na.:lonal '1$ :I.trt- 1pcroções de cAmbio. reallzadas até ação dlJ& entidades de elas.se represen-

I
JUJÇÓES legais e regu!'1.·nenwrP.s do dat:\ da Ylgêncla desta lei pelo Ban· tatlvas das ea.l.egor!u.s protl'l5lonnls dOll

II -: Est\J_dO de dlflC'lIdJes, ;ell' .I'a- -:onu:bo da Supellnf,~ll';ência da co do Bra~1l S. A.• como ma.ndatãrio empregadores e do.s trabalhadores das
,er 11 JrlsOh'enclB. e qua.n&. a llqUlda- ~"I'oa e de Crédlto ~ue C;ca ext\<lto ao Oovêrno. serão regularizados com lnstltulçõCl; de crédito.
çáú se 10'. nor "ecc~-"'lrJa , ~eg'J MjÇ~ p'el presente lei' /' to d U lã
doo depos\tantCl! e aClonlStllS, a. ' recursos de orcamen ano. ex- Art. 58 Fica lWl~gurada completa

Art. 44. Ficam I"ualmente extlntas !lre,~'aml'nte previstos para cada exer-. ã fi "1 f i d I
• 10 "elnpl ue ,hh-e 1 e-t. ~c de ti ',',.loJo. confr'rme o mhntanta nece'.á- LSnç o sc:~ e ranqu a e serv Ç04
~ "'c 'I '~•• r' ";a.. \ Carteira de Redescontos do BanCO rio. "c".Bel-o • nledldva que~a ph'-I'a-o no Oonselho Monetário .Nacional.

dlflcllldnl!ps e nntes de Intprromp~r do Brasll S. A.. a Carl.elra de CO- u - " ~ y

seus pagamento,;, deverá o estabeleCI- 'IJérclo Exterlior do Banco do Brasil de cAmbio. ll'vantada nessa data, fôr Art, 59 Ficam abolldll8 após .eJ.
mento cO'nun1car e.<sa sltuaçi\.o Il su- 3 A e a Caixa de Moblllzação Ban- ~!ndo nlvel!lÕa.. !l1e.!et. da dala desta lei tllda.s lI8 exl.
perlJ]jendênrJn da Moeda e do Credlt". 'àrla' Incorporando-se sell.~ bptl!l dI- Art. 51. O f'ader Exccutlvo t"mará gênela.s de "n~to" em ·ped!do.s de JI
li qual '-:(Jln"e~lrá lml'dJatamenro, apu- 'elto~ e obrigações â superintendência as providências necessárias e que o Cl~nça" em faturas com~cla13 OU
fnda n. mso]12nma, verificar-se a CI'I~é la Morda e do Crédito. Hanco do Bra.stl s. A. pas.~e a operar quaisqucl' outros documentos referen.
~ pns." J1hf '!fn e Sllmhel. ~tJn·.a."dc "ps.;n ParlÍ~ralo único AS at.rlbuicões le- no financiamento da exportapão e Jm- res t produto;, destinados 11 exporta-
ultima hlp~'CSC. as P"O"7,oi!nclo., ne- " ti' 's 'r ã~- Y t d di Itcf",MlrW , no proS"cgu:ll1p.nto ia.; "pc- "ais e rcglllamen ares esse o g ~ portação, o~el'vando a~ operações lá ção. xcc ua os os que gam respe o

"," , ." O$;(,m llM4 a compet~nllia d:> Con- reall7.adas ..ela extinta Carteira de ;\ I'xportaçÍlo Cie armas. m'ltllções, en-
flLÇOfB, elho oMnelário . NacionaJ quando se Comércio Exterior. klrpecl'ntCl', mal.erials est",t~gICOll

f 2" A t:J'':l"venção .,'",vl,stJ-la teTa .illWlr de matéria normaUvll. e. da objetas e cbras de valor artlstlco cu!
exeLllta(Jo de ncol'do cam. % QStJ'~~1i28 "uperintendêncla da Moella e do Cré- Parágrafo !\nico, OS limites dos re· tural ou h;.tórlo ' -
espl'rJnL< e':tahLeddas ,,-ia ., "Ir ',IJ- ílto, quando Se trhlar de mat.éria exe- cursos e as condlçlle& gerais dlJ& op~' Po á f" únl~ A crlac~o ou o re
tenfl~l'(']n dA Mnerln e ·lo ~"Arjlto que '\lUva -ações de flnollclamento do oomércl0 r grt O t d I u,to;;
des,pnmâ C' Interventor, 'IXanIJ()-JlJe " Id 'xterlÓl' pe!" Banco serão fJxados pejo estabelec men o e qua quer "v
pran Pala a rpguIRr,lilI';llc 'Cl> ~€rVI- • Ar~ 45 ~lcRm transfer as parar ~ éon.<elho Monetllrlo NacionaL ou exlgênda desta naLureza, qua.ndo
ços ou OPCl(I"ÜCS "uperlntenaencio da Moeda e do C t! , assim o exigir o Inl.erêsse naclo:Jal

.. ' Jllo as atribuições da Ca >:a de Amor- Art, 52. O poder Executivo klmará. será objeto de exclu.slva e expressa d":
t 39 Em eoSc de lnter..~nçlio pa- a ',ízaçi\o relativas ÍI emIssão e aas ser- provldênclas para Que ° Banco do cl.~ão do Conselho Monetário .Naclo-

efeitos de I1QullJ:o~'üo, !l ~lj,erlnl,endell' r!ç:'S do melo circulante. _ BrllAl! S. A, pllASe a operar em câm· llal
ela da Mncdn e do Uredltc 1e.~lg"aré . . ti blo per conta própria. .
também o II(jIl dflfJte que ,;,-rá '~cu'dll- Art,. 46, F:.cll o poder Exeou \'1(1 Ar!. 60 Ficam transterldos para
d('~ e ntrlbuÍ>'úes n:lrn.lcas q,s 10s !l_ '\lt-:>r17ac!o a transformar a CllSa da Á1't, 53. A superIntendência da "alçada do Conselho MouetárJo Na-
quldantl'B lIa.,' Lnele,l,l JI'b 11lO.1Ims.s e MOlda em autarquia industrial. Moeda e do CrMltO poderá COntrataI CI0I111l as atribuições de Que tra16 o

K execuão de serviços com o Banco '
1'lellrfl suJ0;fo 00', mr"mas ,e..etes Art 47 A~ operações de crédito da do Brasil S. A. em condlç6es pre- parágrafo únlco do artigo 49 da Lei

,§,,,4" E~qllfJpfr :Iu'or '1 ':cfIlI:hção tl_ C:1lii~ por antecJpnç,1O de recell.a or- vlamente tlxtldllS pelo Conselho Mo- nlÍmero a,24-l, de H de' agÔ5to d.
emv.o si'H)"I1~nj, n,,; nr/"I's t ·1ual,ouef amentárla ou a qualquer outro U~uJo. lIetilrlo Nnclonal. t957.
outras rMdhlns Judlclárlas conta.da o 1cntro d~s limites legalmente auliorl- Art. Cl1 AJJ disposições ll'gal.!l e re-
estDIJeh;clmento, ndos, sbmcnte serão reallz~da.s me· Art. 54. O Banco do Brasil S. A" ~ulamcnta!"('s sôbre matéria da .1,&_

diante a colocação de b1Uleles. pro- além dna novas atrlbulç6e.s que lhe da do COlLSelho Monetário Nacional
Da Commiio Nacirma. de I)r~allo mÚ'sórlas, obrigações. apólices ou le· silo -cometidas pelos artigos 51. 62 e que não tenahm sido expressall~ente

Rural t,rns do Tp~ouro Nac:onal. que pode- 53. desempenhará lLIl Iunç;iea de ban- revog9da.s por esta lei continlla.rdlJ em
rão "er r~deseontadas pela superln- queiro do Govêrno e de tnstrumenw I 1 té nh d
tl'\,dêneia da Moeda e do Créci1l,() até do poder Pt'ibllco Federal para dllun- peno v !l0r a que ve am a ser •
, limite e nas condições estabelecidas dlr e orientar diretamente o crédlt/.), teradM p"1c Conselho.
l1elo Conseluho Monetário Nacional, 'iuplesmenle eventuais deficlênclu da Art 62 A organlzaç!o. compeléJl-
, f 19 o Conselho Monetll.rlo Naclo. f!!de bG.nc&rls. Jlrlvad&, cl.s. e funclooomenioú da. COmJ.twão Na· r

nal. no cumprImento dClS atrlbulçõe.s Á1'~. 55. A superlntendêncll\ da clona.l de Crédito Rural seráo regu»
prcvlstlJ& neste artigo. levarA em ccln.- Moeda. e c!.o Crédito terA quadro ore· da.s medlllJ1te ato do Poder Execl1tl..
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llrasllla: 22 de março de 1l}53.
Sennores Memtlros do Congressu

l,aclonaL

vo dentro do prazJ de 90 (noventa) ção do primeiro anteprojeto cl!spondo amplo, em todas os seus o.spert,o.s, Pd-I Para isso, a Superll1tcndêncla d&
t;iãs, contado da ohta da' publleação sobre a reestruturação do sistema tlticos e privados, nacíonaís e mter- Moeda e do Crédito e transformada.
«esta leI. ' cancàrío. Entre aquela data e o mo- nacronaís , E' Inegável, POl.S' a neces-. em entidade pubhca au: árqurea, com,

Art. Ú.; O Olf\,,/Jho Monetá.rlo Na: alento atual prefundns ' anerações sldade de fazer-se com que o Conse- personalidade jUrldlca e pa'trimonlo
(";"001 f'vAra prazo para a adapta- xrorreram na economm do pals. pelo lho Monetarlo exerça sua ação de própríos, q!le.lncorporura cs bens. di-'
ç::'o das lJ~.tiiulçucs tínaneeíras _e d~ :jue se sentiu o meu Ouvêrno obrigado aeôroo com essa iãtituCie aI'! cOl1llep~ :elto~ é obrIgações da atual _S~perin~
g~as operações às dispostçues estabe•.~ elaborar um -novo antepr.)jet,t) que. ~uo da POUl, ca tmaneeíra, Em con- tendêncía da -Moeda e do Credito. da.
lecldns 'M preseare lei, não podendo contemp ando a.gumss das modínca- ,raposlçà', aos posslve1s íneonvemen- Carteira de -,<edescontes e da Caixa
ésl,? praxe.' em nenhuma. mnérese ~!. ;oes anteriormente sugeridas, teve na tes da vlncUJação da autor dade 'res- tl~t~soblllzaç~o Bancári~, Cll\e ,são ex
trapassar de 270 <duzentas e setenta) devida conta a maior eomplexídade ponsàvei .pe a' execução dos ,q;a.~tcs pú- Tendo em vISta a' convenrêncía de
dias da. data ela exigência desta lei. :las funções das Auto:idades Monetá. bllco~ ao órgão que autoriza a ex- evítar-se postertor desvmunniento das

rias, numa economia em grau avan- pans~o ~os meIOS de pagamento. é de funçõ~ precípuas do nOvo órgão, fOI
-Art. 64 Aos tra Jaihadores '111 lns- cado de Industrialização e que se spoía !embr~ se a óbvia vantagem de .Cl~e julgado conveniente mcíurr no corpo

ütuiçóes dp crédr'o subordína.tos ao 'rlnclp<llmente no próprío mercado o PreSIdente do Conselho M0t:etar!o do projeto proibição expressa à supe
regime d~ Consolidação d3.S .. esí dI' Interno para crescer. O anteprojeto Nacional tenha a faculdade de m0':1lr rlntendêncra da Moeda e do CredIto
TrUbllir.o e aséi:urada a ~~.::ulam,~n- vlsa a dois objetivos rundamentara: diretamente SObre o volume do dís d 'J" '",
tacã« prot.ssíona! em que se astsbe- -dê d' • • e rea Iz~r d\retamente._coOl_ oj.-públl-

, ) t b 1 I t de um d en,'o publico. c,oo"'eraçol!S de crédito, ativa 'e' pas-Ieçam condições J~ remuneraçaa CM,- -a o as a e ec men o a a • ...-
dlgna, respeltnda I( eqUlvl.ân~!a de nmístraçào monetária fe'deral encí- Ra ainda a' cons'derar a convem- SIVas, Houve-se por be!!l afastar, por
vantagens decorrentes' dos cargos c .nte e flexível, capaz de formular e êncía .de que o' Presdente do conse- íneonveníente, a solução do Banco
:f - i' executar uma polinca monetária e .no Monetarlo seja Ministro de &s- Centr~1 misto. O orguo feaeral que

unçoes ~ tempo , ~ serviço. ~redltlcia de contrôle quantitativo rado, -para que possa ter contato di, ínspecíona os bancos pnvados .e d~-
Art. 65 Os recursos -ünancetros que ~lobal e de caráter seletivo, em mol- reto,' em mesmo' nívei, com os mern- Ies recebe reservas monetártas nao

na data de vígéncí -dae,ta 11. pas- res' nae ona s, de, forma a conter o oros do MinistérIO, para a necessárra lhes deve fazer concorrenc.la. exerceu
"aram A responsatnhdade da Supeflll- :lrocesso tnflaClonarlo sem af~~ar o coordenação da. pólít ca monetárta E d? concomítantemems atmdadçs ban-
tendência da Moeda e do credito a 'Itmo do desenvolvimento; oancárta com os demais aspectos da ~anas co:nuns, e preCisa d~, Ilb~rda-
que iiver Ir. sido ll"'lcado 'poia -:l<ln politica economica e ,.social d J!:s. e de açao necessárIa para· lnspeclo-
co ao sr'asÚ S A': contlnu~rá.o e~ til promover as -modlflcaCõe.~ que tado ,- - o nar cs próprIos bancos oficiaIs Além
pO'l"r dc'sl~ u'ltlmo. <e Impõem no regime Jurldlco das lns· A in'cluSa-o do Mln'st '. 1 dISSO. o exerclcJo das funções de ba.n-

~ ~ ltul -)es fman I I d d f J ro responsave, co central exige corpo funciona.! cbn1
PIolágrMo . úniev Pafll ê.ste finl. a ~a ~ que a ;:afa:t::ç~~ as~on~rlbo:; pelo .PlaneJamento no qonselho Mo- tendência vocacional crefimda e es

Buperintendencia da Moeda e do Crê-, plI'ra uttJ:Zuçao ma..$. eficiente dos re- neíárlO decorre da nccesSldade de pr?- peCiall?,sção de conheCImento.
ulto abrl,rá .ao Banco do Bllunl S A, )llrl:Os financeira nacionais pro o\' ~over-s~ a IndIspensável c;'Ordenaç~o - Relativamente aos tlancos oficlal.f.
um crédIto no mot;ttante, daqU~"eS, re- Jlso'lbUlÇão malss eqUltaliv~ d~ss~ a politlca do Conselho c_m a ~çao J espirtto--que horteará a ação do ,Go
cllrsos, vencendo Juros de 1 10 {um 'eour_~os e faclllte o dcsc"11v eolvlmento da auto~ldade PlaneJadora. A poht!ca vêl'oo Federal e o da suplementação

t an tades c "monetárIa deve ser concebida como ~ ti Id d b " ...p;r cen o' ao o, execu, , O< a- .~armOnlco das dIferente.! regiões do um dos instrumentos de que di • "as 11 v a ('s ancarlas prlva',las, no
803 em que a Superinten,j~ncJa te· ?als' " . ,- :> Govêrno para a 'C(lnsecl.l~ão doss~: ~entfdo de pleno, atendImento dias ne:'

~l1ha de pagar aos supridores orí:::1- . - letivos mais-amplos do desenvo'v' -e.ss.dades da eCv'llomla, Em re.ação a.
na1s dêsses recurso" taxa de 'jurob Restrlllge·se o anteprojeto aos as-· t At és • ,lmen· alguns setôres lmponante~ como - o
"Ilp~~lor à Indicada. Jectos gera:s da po,lt ca monetária e to°' rav do órgao de planejamen· do crédito rural e do fma~ciamento

, 'redlt 1 - di . eSSa polltica devt'rá integrar-se. no ~ . . .,
, ,- 10 a. nuo spondo, pOr uso ',les· compiexo de Instrumentos dO~Govér ..~ exporta.coes, a aeao das Instltuí-

Art. 66 A 'part~r da'dala da VI' no. sôore li especla Ização dil.;; Jn.stl. •• çoes bancarias' prlvadab estã muito
,gbcJa destu leI. os aumento. dos sal- ulçõe~ de crédito de naturez:. bancá_no para promover a plena utillzaçao lonrre de atendt'r àS ooce.ss'dades de
dO:! ~o.s co~to.s ref_erentes aos recur· ·l~._ Parece temer/mo no atual e.3ta. ~o.s rec,!rsos produti.vos e a adequada economia nacIonal Em t.ats·cúndlções
8,GoS fmuncelros ~ que .se refere 0_ "."). gIO de desenvolvImento do sl••tem~ ~partlçao 'e utl!lzaçao do produ!.Q 50, Impõe·se a atuaçi\ ° direta dos o "a':
t t ' - Idi· ~ Clll!. Cabendo, p:>rtanto .ao órgao de I f' . . , ro

Ig0 au er,or serao ap Ica os ,exc.l!sl~a )ancMlo. dellmitar as ll.tlv:dades d~- pllloneJamento a principal respon.,'a. !l smos _o lC'lals." e N.lOC'omll.anlemente,
., d,,'f'tamcnte pela Supe.t·,n.enaencm es organlsmos, posto que Isso poderia o'lId A t d a adoça0 de ama pollt.lca elfclente
ó{ M eda d C édito f ta 1 . aue nessa, arefa coor eoodora, é que crIe c('TIdiçóes favoráveis ao de- -

, o e o r· I e r a Sllll establl1dade financeira de Mda ~onvenJêncla. 9ue seu- dlrlgen· 'envolvImento da 1l1:'Clatlva pl'1vadll
Art. 67 Es:a lei entrará em vlgol .-_A nova estrutura previs-ta para li; te partiCIpe das declSOes reJar-lonadas naqueles' setúres, de mocio a reduzir

fiO (noventa) dias após a data da suo ~dmlnjstração monetária federal, fie com a polltlca monetária. _ 'ro...resslvament~ a ne~.F.sJd:fde· da.
'publicação revogadas as dtsposiçõef ~pojll nas :egu~tes premissas báSl- Atende~-se à necessIdade, ampla- .leão governamental díre!Jl.- -.
tlI.ll c"ontrárlo. - CIIS; mente reconhecida, de criação de um Relatlvamente à que":,~o da' crla-

Art 6H O Poder ll:Xecuth'CJ baixa· -1 _ utli:za"il.o plena dos reC11r"OS órgão capaz de formtilar e co~denar ~ão de novos bancos Ofl(·;nI8. a orl
flÍ. dmtro de 60 (se.'lS"nlal dia;;' da lumllllOs c' màterials com que-já c~- credltlcln à agrlcuitura, em especi'!\l entacão seguida tJU~r. li meihor uti-
«lata 'W pubJicnçã2, lIE no-m~s regu- a prestada pelos bR,llcos oficiais, As- PZf1çú,o da rêde b·~n~ár:a'- oflclal
lamentares que se tornarem neeessá- .a a -Aclmlm~tl'ação FederaJ; sim, propõe-se a criação. no iimbito exu.tente. Por êsse motlvJ niío foi
rins fi perfeita exectlçio d~"ta Jel. 2 - sepaJ'açljo clara e der:nid.:\ 'dos da Superintendência da 'Moeda e do preVIsta no momelllo a crIação do

llvelS normativo e ex,ecutlyo; Crédito, de uma Comlssâo Nacional de Banco Rural. Do mrsmo modo, não
Bra..~iJia .,.. 81h •••.•.•. de 1963; Crédito Rural integrada pelo dIretor _Je coglt:.u da Instituição de Um ban-

H~J da Independência e 759 da Re- 3 - unificação da ação executiva especiall'Zado de.."Jla superlntendêncJa co oficlal para o finnnciamento da.
pÚiJl1Cll. " ".1e contrO e monetário em uma só en· pelos dlrlgente.s das prlncipals Insll. export9.<:ão e da Importação. tendo em

"Idade, de pe'rsi>nalldade !úriaU'.a pró- tulções Iigada.s ao suprImento do cré. vlst'a as posslbllulndes de np,·ovelta-
pela, evitandO-se a fragmentação da dito rural. ' mento da mâqui-na do Banca do Brasil.
autorldade monetária em v,l.1los '6r- A Instituição da Comissão Nacional Esta ol'lentação obedecellao pro-
~ãos ~Istlntos, como ocorre presente· de Crédito Rural nos moldC!LPropos- póslto de utlllzar. tanto quanto _pos
mente; _ tos apresenta as seguintes vanf6!1'ens' slveJ, a iestruiura administrativa te-

4 - separaçâo clara 'e definida das _ ' . - . deral Já existente. ligada ao setor mo-
un -es ' bll - d J aI sU!Y'.Jl'dlnaçao clara ao CO!l1Se- netario e 'credltlcio, na qullJ se des
, ço -pu cas e banco centra da- lho Monetário. Nacional, cuja autori· taca a posição do .3anco dõ Brasll.

Na forma- do artigo 67 da Constl- queia.s que dizem respeito a- atuação dade, em ma,teria de polltlca nacional A alternativa de liquida. as ope-
tl1lçáo Federai, tt!nho a 110nra de:-1lub-. ~h'eta do Govêrno no setor das ope- de crédito deve. ser Iildlvlsível; . rações debrnco comercial, rural e
meter, a deliberação de Vossas Exce· caçOe.! de, Creditg ativas e passivas b> coordenaçao central da polftlca ;ndustrlai do Banco do Bl'asll parll
lêncio.s o Incluso anteprojeto de lel =om ~ público; d~ crédito rurã!, prop~clando orienta· transformá-lo em banco centrál, se-
que regula a formUlação e a exeeilção 5 - preserva.Ção e ampliação da.'po çao,. racl.onal- li atuaçao das dIversas da ln.con-veniente -aos Interl'.sses na
-!la polltlca monetár.a, bancáriA e cre· 31Ção do Banco do Bra.sll de grandê InstItU,lçoes que operam neS/ie campo, elonaJs. visto que prlvat\a o Governo
dltlcl~ do Pais, cria o Conselho Mo· oanco ofle,al e Instrumento funda. o qUe resultará em -aumento da efi- de um organlsmo npl1l'elhado para.
uetárJo Nacional, ·e dá çctras provl- lIlent.a.J dé atuaçàc dlre!Jl do Governo ciência dessa.s lllstltuições. ~xercer Importante ação direta d~
dênclns. 110 setor do crédito banCário, Merece destaque o fato de que o a.n. suplementação da r<1de bancária prl ..

Dec.a.rel em minha Mensagem dlrl, 'A estlutura administrativa e os po_ teprojeto ore. apresentado situa cla- vada. na distribuição seletiva de cré.
p;lda &<I" Beni/ores congrllSSlstu, -1"'1 ~eres concedlaob ao Conselho Mone- ramente .na alçadn do Conselho Mo- dito ás ativIdades -econômlco.s. A ou
MO'IIl'O aa atlertura -da presente ses- tarJo NaclonaJ, no anteprojeto, repre- netãrJo Naclí;nal, a relnlJação das atI·- tra nltematlva. de banco centr&l

- vidade.! das e.ntlclade se pe.."Soas tlsl- misto, é tecnIcamente contra.indlca._
.1\0 legIslativa que é' determinação do 1entam-esforço no sentido de corrigir Cas que operam no mercado de -ca·" ela. conforme Já foi referido. .
meu Governo enviar ao Oongre<sllO Na- de!lciências técnicas e institucionais, pltais, terreno em q?e Inexiste, pre- Procurou-se, por Isso. preservar •
c:onal um conjunto de mensagens orl. -evelndas pela experlêncJa de funclO'- se;ttemente., uma açao coordenadora capacidade fInanceIra do 'Banco, do
ent!ldlls no sentido de encaminhar àS mento da organização vigente, Pro- efIciente do Govl!mo Federal. Brasil, para que êle, mr.ntendc BUai
reforma.s institUClOOfllS mais urgente· ~urou-se seguir certos principios lá A execução das declsõ:s do Con. caracterlstlcas tundamentals, possa.
menie requeridas pelo pr4prio desen. ?onsqrados universalmente, na ma- 'elho Monetârlo caber! à Superlnten- continuar a exerceer sua tarefa de
volvin,ento do, PaIs, Dentre essas 're- .érla, ao '11'1"10 tempo qce se preser- dêncla da Moeda e do Crédito. inves- mstrumento do poder executivo na

, :formas, ocupa lugar de particular slg- varam os aspecto~ econômicos, sociais 'ida efetivamente nas funções de Ban- disseminação do crédito ruruJ, d~
n1flcação a bancária, que visa a do· e pollticos. caracteristlcamente bras I· "O Central. órgão ellecutivo do Conse- agente encarregado de l'eaJ1zar par.
tar 'o Pais dos instrumentos impres- le'rcs, cuja ~o~lderaçlío se impunha lho. Tendo em vista a' amplitude das te do __programa financeiro v!!Jculado
clndlvels à efetiva execução da., poli· n!lra uma solUça0 objetiva e-realista. funções do Conselho Monetârlo. toro á defesa dos preços dos noss~ prln..
tlca-.s monetárias, creditlcla e cambial A sugestão de que o Ministro da nou·se necessãrlo ampliar tamMm li cipals produtos de exportação;- de
A ausência de Instrumentos hábeis, Fazenda. seja o Presidente do Conse- competência do seu órgãos executldo agente bancário para a movimentação
:pura a adequada formulação e exe- 'ho Monetário Nacional apala·se no -~ fim de lhe dar flexibilidade para dos fundos vinculados à exe("ução or
eução dE'SSas poJltlco.s, vem dlflcul- 'ato de que, consoante a tra'!:ção ad- '\lanlpular os recursos monetários. de çamentáría da União e demais órgãos
tando o pleno exerclcio das funções nlntslTlltlva pública. bro.slleira, l\quêle modo a bem desempenhar as suas federais.
do Poder PúblicO' nll ' orientação do ~ltular nlo é responsável apenu pelO/l ~trlbulções - e cria.r, as c'l>ndições fl- Além disso. cílmervando seu ca.
processo do desenvolvimento A cons- ~ssuntlis do Erarlp Públlco. mas de- nanceiras nect'.ssárJas 1\0 pleno êxito r~~r comerolr.I, o Banco do Brasll
ciência dêSte fato é antiga entre 'nós. :empenha de fato as funções de-ml· do Plano Trienal de Desenv[flv1lr,:::.l:~,"I desempenhará o Importante papel de
Data de junho de 1947 a &D......nt.... '-nlstro das fmanças 1112 leu .entht"do Govêrno. . Jntormar llB autoridade. Jilonetárl~
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IÓbre problemas de crédito que ve
nnam a surgir em determínadas áreas
ou praçps e de atuar diretamente
como Instrumento do Govêrno. para
corrigir as Imperfelçôellna distri
buição do crédito, Para ê»e ,fim o
Bllnco d:l Brasil utilizará recursos
próprios, fundos que captar do pú
IJlJco recursos tmanceíros diversos
à sua dlsposlçÍlo na uata de vígêneia
desta lêl, e os, recursos iu:l1cio:Jals
que o Conselho Monetário e a 5u
perlntendêucln ela Moeda e do Cré
dito lhe destrnarem para, em bar
monla com os demais objetivos de
polltlclI monetária ...overnamental,
dar cumprímentc aos seUs encargos,

Prevll-se,- ade. laJs, a expansão das
n!Jvlclcúes plonerras do Banco do
Brll!lil, na área do financiamento do
comércio exterior. em consonância
com a polltlca governamental de am
pliação das exportoções de produtos
manufaturados .

.Além de criar condições para maior
eflclêl1cla da atlmJnl&tra~â<1 n.one
tAda federal e para .. preservação
da eapacídade nnanceea co Banee
do .Erasll. visa o anteprojet« a -ests
belecer condlçêes .'bjetlvas á maior
erícíêneía das msL.tuI~"'~6 financei
ras prlvadllll, ll. dlstribuiçáo malS equl
tetlva do credJto prIvado ~ á _mellJor
dlstribulçlio terrllOJ laJ da' -poupança
nacional. Com &lia flnallaade, pro
cura evJtar 8 exceSSIva ClJIlCenLração
de recursos populareJl, levantados pe
las lns~J"".~"e~ flnanceJras prlVada5.
em 11rmas sob contJ:Ole destas !nsLi
tlllções, oem ,'''mo o eXdl"lClC, dt prá
ticas monopollstlcas em !.lio impor
tUJJte setor - da atividade ecol:~n.jco

;.0 anteproJeto não só determlJJa a
observãncia ele crltérlrs razOáveis,
Ielatlvos à distribuição dos recursOl;
fiJlancelros, cocno arma o órgão con
trolador" de poderes l\deqllados tl fie.
observância do determlmtlo em leI.
AJJ prescrições legaisampllU relatl·
\1[;; li organl2'açilo e funciofJnmenl()
de BancÓli, cn'!;as bancD.rl ..s. coopera
tivas de crédJto, comJ)anhlllll de fl
nanclamenlo e Investimento foram
redigidas tendo ellJ vJsta a ,,;onsecu\'ão
dos objetivos cJtlldos, a par de de
:fender os interêbSe.; dos-lndlvIduos
e .flrmos prlvndos que ced= seus

, lfCt'lll'SUS tlli.Jlce;IOS a e.stns instltui
çõen,

O 1l111~Jll'oJelo coloca claramente
so!l a alçada das autoridades Ir.one
tfUl11S nr.o somenle as operações das
InLtJtuiç6e.> fillllnce;tllll propriamente
dUns, mllS as Dti "idades de Ignal
lll1J.UJ'ezn que são exercJdas por qllals
quel' outras 01'&aJl.Wlç6es, llem ~ que
não Berá posslve.1 obter-se um on
créClHo to ptíbllco em geral e slio
trlJJe efetivo daqueleS qlle ':Q'll'e(;em
'l~"osltD.rios de recurslli de Jnelimo.

n"tOlúlacendo o Inte.ê!iSe da Re
tOTnla Bllllcárla, a Guvêmu· /W1UIS
xli multas dllll sug,'.sIU"-8 qU~ lhe fo
ram encllJlllnhad1l5. a.. l;:UaiR, embora
ju~tS&. ntio tOf!!. n ,'on'empladna no
projeto por se ~fenrew.....a matéria
:rep,uiamentar. -

Ilrllsilla, 22 lie março clt 1968, 
João Gou/art,

emendas sob " forma de sugestõell gantsmos novos para gerir .. politI· SEG"Ó:'IDA CORR.E.'crE DE
apresentadas pelos nobres Deputadoll ca bancárla. a começar pelo Banco OPINlAO
U1y.sses Guimarães, José Henrique OenlJ'al e outros bancos especIalizados E' formada \)Or aquêles que enten-
Turner, sy!vlo Braga, Raymundo pa- (Hipotecá.rIo. Rurll!. de Exportação e dem que o problema a resolver com
611ha, Oswaldo Lima :FIl1lo, Herbert lmportação, TnduslrlaJ, de Inves~l- t\ reforma bancária. eonsíste na ra
Levy e Cezar Prieto, - pelo partldCl mentes, eto.) , cl9nallzaçáo e coordennçlío das ativl.
Trabal1llsta, A se;:unda rase pode se consideraI dades bancárlaa com delinição clara

o Ministro da FAzcnoo de então, jn~clada com fi, Mensagem n9 52.63, das l'esponsabilidades dos órgãos de.laa
Profesror SanMago Dantas, depois de de 22 de março de 1963, do poder Incumb!dos.
entendimentos com a presidência da -Í!:ICecutivo aO congresso Nacional (Pro- :Para. essa corrente de opiniões pre-
oomtssüo. compareceu perante ela em jeto Miguel Calmon/Santiago Dantas). valecem como razões de reforma:
6 de. junho e discutiu todos os aspec- Nessa nova etapa a. mucbnça de ori. 19 o eréãíto no Brasil é descoor
los controvertidas do proje o. De~x!Ul' entação é nitida, UJJ1jl vez que as cor- denado e ínndequado, Descoerdenado
do a .IPas1a em 1" do mesmo mês, ren.es de opinião se !fixaram maís na pela ausência de mecanismo que con;
aguaraou a Comissão que onôvo ti· criação do COl!Selho Monetário Na. gregue os membros da réde oficial
tuíar, Profc!:sor carvalho Pinto, sn- eíona), já prevlslo no projclo Cor. de banco;; e êstes com os Inl3grantcs
víasse o ponto-ds-vts:u do Oovêl'DO rêa Cll5tro. Enquanto na pnmeíra da rêde _privada. InJuIequéldo, uma
que S. Ex' anunciou ao Relator que fase o Importante era. criar o 13anco ves que niío se distribui equítetíva
pretendia apresentar. centrst, com funções ao mesmo tem. mente pelall funções económJcas e 80.

lsto.- entretanto, sõ se verificou em ~ norrnaüvas e executivas, nessa se. claLs JmJ que se divide o trabaJho
24 de outubro. A demora do auat MI· ..- dê la é transferir naciona).
nístro da :Fazenda em trazer sua ce- gunda eta,pa a ten nc 29 A reforma bancárIa deve ter poressa importância para o COllSclhoMo·
'aboração foi justl!lcada pela necessí- netárto. concentrando-se na so~a de fim a moblllzação e aplicação racional
dadoe de ausentar-se do .País pare suas atribuições e na. composlçao de dos .recursos :fiJlanceixos ínternos tIe
comparecer A rauniAo anual do r'UlI' dê e e MSárl06 que resulte partklipação mais ampla
do Mone ~ !Írio Internacional. seus Membros os po r s n c, em seus frutos das massas urbanas e
_ A essa época já estava esboçado ê,g.. ao exercício de uma efetiva. polJtlca XUl'llÍS, .."
te Parecer. 86 agora, porém, o apre- monetária e aredltlcla a ser oos/ll'vada Entende-se atualmente que as tns
sentamos. porque Unhamos o élever d~ pejos órgáo; executora, e pelas íns- tltulções de natureZa baneàría devem
ler atentamente as nO'M taqulgrMI. titulções financelJ'lIll, ser reguJadns jlOt' legJslação que aten,
cas do, pronunclamen:O!I do prefes. Entretanto, essa. tendência de con- da. principalmente a;
fiOr OarvalhO Pinto e conrronhl.-Iza ier1r primazia a UJn1l adequadn: ez.. .. a) reorganlzação das tllstHuiçôet
com a op!nlão do Profe~Çlr Santlago truturação do órgão normativo - responsáveill pela dlsc1pllna das atl.
D?!}t",s. consel1lo Monetário Naolonal - aJn- vldade.~ de caráter bancário, medlan.

Vê-se, assIm, que não tem havIdo da não se conSolidou defJnltivaml!?- te redistribuição de funções nonna.
eleJonlta de parte da Comissão. mllll te. Os organJzadores do Plano Trle- tlvas e executivas: ,
slmj)le~mentc o propósito de conhe. 001, e mesmo os que e~borra~am li b) melhor coordenação e distdbul
eel' o pensamento do Govêrno sôbre .mensagem nO 53-63, nao aceItaram Cão dos re<:ursos monetários e fman.
~ andamento de matéria CUJa tnJcla. plenamen~ a tese de que, havendo cel!os do P.:tLs com o objetivo de pro.
f;jva pertenceu llO pr6prlo Poder EXe· um Conselho Monetário com todos os mover o atendimento das exlgêncllll
cu"lvo. podêres para traçar a polit.lca mon~- da econom:a nacional,

Cnbe, agora, procurar connecer 11 Lárla e C1'edltlcia, pouco 1lIl'portarl8 A Mensagem do Poder Executivo
oensamento da Câmara através dM Que llS organismos executores e de não estabelece normas a,proprlaclaA
smmdtls quP cert'lmentp serllo ~fe- fiscalização :fóssem um ou vá.rlos, para a realização dl!sses objetivos, nM
lecldas em Plenârlo já que na Co. sendo por IssQ, prãprlllJllente, uma
llll~ão M sugestões apresentadas con· Imbuidos ainda dos prJnclpios que Mensagem de reforma bancária.
",uIlS'eJ10IRl'aJtJ os pontos de vista dos haVIam pl'edO)l11nado na prJmelra Silo ps.1Jl.1TIIll da Mensagem:

fase IDas já então sentindo que, com
nobres Deputados que as subScreve· a evolução da. mentalldllde predomi- "Restringe-se o anteprojeto aw
r!l.pm~OCtlr".mos f.ac!lltar o exame de' :Jante, niío BerJa de fácil aceltaçilO ílSpeoton geraIs da polltlca mone·

uma propDsta expl'&.Sa de orlação de tárlo e creditícia, não dispondo
',onjun:o do problema cn.1a ~oluçao um clássic<l Banco Central, pl'OClU'a- por isso mesmo sôbre a especla-
nos cumpre encamJ.nhgl' e por WO ram a alternativa de converter neste llzação das instItUições de crédJ~
elJ!'bJl'amOS nma exposição, embora a atua] Superintendência da Moeda de natureza bancária. Parece te.
-·ewmlda. aôbre a evo!ução hlst6rica e do Orédito dent,ro de uma reforma merArlo no atual ettágio de de.
~os Balleos centrais em outros PU bancária que se c!ll'ac~erltarla pela senvolvímento dQ su.tema bancá.
les bem como sôbre os principais pro. seguinte organização administrativa de rIo, deltml!,nr as atividades dês.

'IM;"" cot1lltantes de publlcaçlíe,s &I cúpula; se.s organismos, pllslo queÍ&'lll
::üJnlU'lt. poderia !lfetar a sua estabilidade

Sendo -B eriaJ;!ío do Banco Central .•• N I I f!nancelra", . "
'Ima constante em quase t6das as pro. Conselho Monetar", ac ona -
posições anler'ormenlt encomlnhl1das, com funçõ% nOJ'ma:tlvas da polltica Como Se vê, as ln.stltulçõea flnan.
lul~amos, ainda., de tóela '1 oportunl- monetária, cred.itfcla e bancAria do celras não recebemm o b-atamcnto
t1ade uma refel'ê11Cla espeela.l ê eVl>, Pais; adequado no :PI';ljeto e nlio se pode di.
lução hl!:tórlca dtsse tipO de organl. Superintendêilcia da Moeda e do zer por Isso JIle8mo que se trata di
f.ação como Jnstrumen!o de lloUtlclI Crédito - com atrIbuição de executar uma Menseªem encl!mlnhl\llda Projeto
"t\onetãrla. - a poliLlca monetária (prlnclpaUnen- de . Reforma BancárIa, embora. conte.

Era nos.so desejo Inclulr êsse liltJ. te) traçada pelo Conselho e também nha - dlspos:ções de leI bancária QUA
mo estudo no corpo mesmo do pre· com a: de flscallz!\r a observil.ncia do visa alca.nçar certa estabilização dlI
~ente trabalho, por nos parecer da Lei e o IuncJanamento do sistema. moeda.
runélJUne.ntm importâncla,para, qUJU'l. Para êsse efeito a SUMOC pll.'l.S<l.rla Também IIS relações d::.s ~ dois prln.
tOS tenham doe vir a tonJltr declsão a a executaras oparações bancárias da clpals responsáveJs pela vida. tinan
respeito. ter bem presente o prooe.uo Oartelra de Redescontos. as funções celra naclonal _ D Tesouro nas fI.
pelo lIual se chegou a.o que bOle qe da: CaIxa de Mobll1zação l3«ncárla e n~as públicas e o 13a.nco do Brasil
entende ser a sólUç10 de maior can· da Caixa de Amortização (Serviço de no setor credltlclo _ estão a merecer
velllêncla ao DOSSO slstkma de moeda melo circulante), ,além de paSsarem dlscípllna 1I1al.s rígida e mel1lor COóll"
~ de créillto. MIl!l, rlO1ll0 isso ~'poJ'. à sua alçada a Cartalra de Câmbio. denação mediante definição de suas
larla em alonga.r o re.1at6rl0 demaSia.. a FJScallzação Bancária e a Carteira responsabilidades, 1&>0 para que 11âo
(!'ltmen,te preferimos apresentA-lo c~ de comércio ExterIor, se rcpitam ele futUro - e aCObertadas
"''to aneXo, frlspndo porém, SUa im. por uma. nova lei que se degeja. de
portilnc1a e para êIe pedindo a melhor :Nessa altura,· COlIJO que .se defini. ref'erma. bancária _ erroo cnpazeg de
Mençlio,' ram dllQ,S correntes dlstlnta.s de opi. exacerba.r deseqUllll1'lOIJ que poderiam

A demonsLrll.da Reforma 13ancê.rla. nUlo, cujas cJll'acter!stlollS priJlclpals ser prevenidos rIU corrh;idos.
PARECElR DO RELATOR há 11) anos no Oongresso Nacional, se apresentam a s_egulr: A propóstto, convém Jogo mencJonar

Deputado José Maria Alk:mm opresenta,. na evolucfío dê seus esm· que uma ca1lSB !rcqUente de tais dese.
dos e tramitação legislativa. dua.s ta· PRIMEIRA CORRENTE DE. qulllw'lo,s é a incapl'cldade em que

1?ARECER DO PROJETO 15-63 tes distintas: OPINIAO sempre se e:Jcontrou a CJll'teire de Re~
:REFOIlIJA BAJ/CÁUIA A "prImeira compreende o perklClú OS particlári06 da criação <lo Con- descontos d~ condloJOI1IlJ' lIll operaç6es-'

1!!47-62. 1nlclou·se com o Projeta selho Monetál'1o Nacional, como ór- do Banco (lo 13rasJl noz lol!us regula-
Eu1. óe7.embro do ano passado, qulU!- corrêa OIlSWO e terminou, após as gão normalJvo e da transIonnação da mentos. prazos e límltes.

do se ultimava nesta Comissão a vo- contJ1'lbuJções d'08 DeputJU10s Alde !',UMOO em únJco órgão executivo I
t}lção do Su1NJJJtutlvo Dan·lel Fa.raco Sampaio, BorlÍcJo Lafer, Herbert Levy da poUtlca. .monetária. consideram a Nem se tetp noticia de polUca eil-
Do Pl'ojeto de Reforma Ba.ncârja, lITo"uelra da Gama e outros. InclU&lve refotllla b.'mcárla assim precon1za1a cflZ de rede"conto que. no caso do
lLnunclou o Govêrno, por intermédio o seJUMlor Alberto PAsquallnl, com l\ como próprIa para alcançar l'l formu- Banco do _Brasil tlvess~ representado
('.0 llustl'e--MJnLstro Miguel calmon. o apres'.taçiío, em fins de 1962, do IlI(:!ío e a execução da polltlca mone- obstácu!oo I,s suas s~1Ic.tações &! DU-
pi'ojló5Ho de envJa.r Mensagem acom· substltul.lvo Daniel FlLI'aco, tArla, !lancárla e credíticJa do Pais. merárlo e, cons.ellUenteJnente, uma
p'mllnd" d~ nôvo Anteprojeto, o que NesLa.fiJse, predominou a convic- barreira àS emlsso~ de papel moeda,.
CO"CCl L'~DU .a 22 de marCO dl!ste ano, çAo segu·..10 11. qual Il. solução :para -Q'u,Lr.us 'l)roVld&!~':.s eontemphà'-8 Conforme o.nteC!pá.ramos em nosso

1n'rln'io (J seu exame em 19 de abrll. Os problemas 1llDIlt'tlirlo.E. e credftl.!JOlI no Projeto que ectabe1ece tais umdl. Parecer prl'llmlnar. a soma d06 po..
drt, em que foi distrlbulda. ao Rela- 110 Pais, reflet1dos no fe!lÔ!DeJJo da das, slío complement.a.res,e.de!'t;nam- derM do mnselho MOIletárl? Nacional
lo' foi e pl'o'pDsl~!1o examinada em Inflação que ll'a.nhoU In~ensld~ no se no refõJ'ço das atl'lhwçoe.s que Le bcrla. objeto de no_ anlÍlíSll. .
!-I/'f"'pr clr J4 de maio, dpba\Jda em Ill'.rlodo !mediil.ta.mente após a ge;;un. r~nrerem aos dois ór~áo.s manr.Jona- çom efrJl..,. OI; poder'!G conferidos
E~gl1'!I!I p~Jtl Comissão e obJe'to de 420~ *la ~ .10 de or. d~J -' DelO Projeta Aquele Coleglad v tiveram



2191Abril de 1864

ção, dns opernçõ~s indGpel}õávels
8Q cumprimento da lei de roror.,
ma 'ban~iií;a e dai 'd~ris"cs do' rc,
ferido C(1nse1ho, quer no C.1m\»
m"~:':;ário e camb'.\i, quer no {.e
tor de assistência supletdvn ao
cornérclo e à. produção,

Quilltà-feira 9 DIÁRIC DO" CONGRESSO NÀCIONA.L .J.Seção n

~
~a d.~.flniçi\o dita.da ~el~ cri:ériO dO' :a"e:~) 52-63 O Govêrno compro- porque se cuida de InstI~ülr um regi.

IInáximo Il4'bitrio e !Iexll.lilldade. Acre. nieteu-se com o Leglslat.ivo na tare. me no!,,, sem .que se d'-Sponhal1!- das
ditamos, entretanto, que tal esquema- ta. de' atuallzar 'a leg\slaç!íQ sõure cClndl~ú4' runãnmentaís conveníentes
'/;izaçao ora pees; p~r omíssâo, ora por moMá.' e crédito nó PaLr.. à sua ímplantacão no estílo clássico'

I datt '.. _ . _ _ equilíbrio orçamentário e moeda sa-
l ,propr e e··t ,Sem, apartlClpaqao <!o.Pode. E!'le. neada, Inversamente, encontramo-nos
( .'0 primeiro caso 51 ua-se a ~ue:- cutívo, que possui cond!!:oes especiais frente à maior das inflações que nos
'#ão fundamental tia. autorlzaçao 1m,1l para prever as consequênclas de, uma 3tin"'lrlinl e nunca foi tíio elevado o
f~ emissões, que o' projetl) nua apon.. lei sôbre tunciona1D:entó de !n:;t~lui- "dtflclt" orcamentárío, -sem 'rJue haja 'Desde Jogo a lei estabeleceria li co•
.ta. autol'Ídad~ por elas responsàveís. çõas bancárias, di!lcil,11enLe lJó<!erin. per&I'~I)U\'IlS de que possa VI'! a ser ordenação dos órgãos, recursos c aplj~,l':Apenas atribui ao Conselllo eompe- o oongresso concnnr- a t-arefa ínlcia- p.l/1':J'lmtdo prõxímamente, ?(t~ões das msttíulções fJ!l.1nceirns, de
,l;êneia para. "estabelecer normas e da há tantos anos. A exi.Cl cnda e a p'rudêncla accn. modo que'condições para. a emissão de moeda 'A 1 i b . I d á p over a Y "

I (te curso lega.! e para as operações de e • ancar a ever r,o!11 ~. sr.111,m estamos certos. "'o 'manuten. aI o Banco do 'BrM'1 passaria a as,
Iredescontos e empréstímos a. in(;~itui- Integr1l!)ao do slsU;~a cconõmíco -,I., çÍlo de !.:m sistema apoiado no Banco sísttr o coméício e .\ prcduçâc em
I nanéeíro, em eondíções de, servir e de Brasil e na SUMaC, constítuíndo,
lçõ~ finànaelras de natureza bancá- atender às necessidades de movímen, entrel.anto, como órgão t.ormutfvo dé caráter supletíva;
Ilrla pela Superintendência da Moeda. tação de recursos. de e!.~tivo amparo ct'.puJa, o C"nselho MonC131'Io Nacio- 'bl os Bancos Oflci~, s maIlao Na.
'e do Crédito". d - é d fOI tala. • õ I
I ",."tabele~~ normas ou seja regula- à pro uçao e ao com relo, ,e -ta. 11l1j, Será, entretanto, necessárío, mo- éíonal dó ncsenvorvimenro Ficon m •.

""" - cimento das; lnstltulçoes de o!éUlto. dlflcar.se D critério da escôuin de co, Banco Nacional de Crédito Co.
mental' o processo des emm!:ões não ~etesa. dos Interesses das relações d,e seus membros e promover a amplia- operatívo, Banco elo Nordc.te do Bra.
~é prõprlamenteJu>sumlr a responsauí- troca com o, eJ!:terior e saneamento ção das atuaís atríbuíções da 3U;.IOC. sll. Banco de Orédíto da Amazônia,
Iídade por elas. À SUMaC, órgüo exe, do crédito püblíco, I",nclpalmcr.,e 'na parte rpla~Jva il Caixas Econômicas Federaisl seriam

'cutívo, subordinados ao conselho, é A atualização da~ leis sôbre o ~on, 11'1-"petorla de Bancos, de mudo e' dar. l,pmJjélll executares da política ema,
que não poderia caber a responsabíh- trõle da moeda, do crédí~.e do cam- lhl:: o lU!:ql!hd"o poder coe. ~lLi'lo de nada do oonseího Monetárll>. operan-
nade de ado~ar providências de tal blo e a disciplina das prátlcas !'pera- qre ainda não dlEPõe. ' do pa.rn. êsse efeito' coordenados com
lI1lugnltude. - ctonms exercidas pelas JnstUuiçoes 11. '.' . . o'Bnn'co do Brasil, n'~lPl espécie' de
I :AssIm oprojeto necessIta. de rcpa- nancelras, previne e resguarda a eoo- Essa. ao 9~e' entendemos a solu~aQ collgáção que oS con,lug>r/a no am_
tos nesse par~lcula.r. Na,., 'Ven\Oé COIllO nomla popular que, de outra modo, 'lJals cO!'$en,ilnea e maIs convellicn- bléo re~ioria.i' como pb M~~or~a.l ~om
PÓ"';>1lo o congresso Naclonai ~onsagrar se~torna vltlma indefesa dlt gantln. ti' a~ ln',e:/issE's l1açionalS. SQ!llOS dcs, li pol!tlca ,<lo Conselho, _
uma proposição que t!\ngenc!a qUestãll dia. 'e . das manipUlações dos grupo/' q'"e reconnar.em ,'qU~ de =luaJquer tO!_ ,
Irundamental, como essli. tão contro- 'Iné.scrllPulosos, que os há, em tôda ,!t ma, e JnctoI.q!dentemente dl} S3Jltlçac Manter-5e-ia, os precelt(}~ básicos de
;Vertida da emlEsáo de ~ papel moeda parte" • a, ser co:1"a;;1"ada em ,eyel/;'.lal Sub~. d1sjliplina do sistema íJ,lncl\,rJo.' p: Q.
pOr parte do Poder EXeeutivo, 'senl. que 'E' aerio que em c ll.la país, se p"- lltut1vo all P~o'eto i5-63 .. lã se f~~la lJ'1Stos pelo p~er Extwtl.v.o, rea1C;i\
ItP~nte CIaramehte, ,expressamente, o derá, nesse parbcul;tr, oh,egar 'à solu. e s!l to!na cada.. vez ~ll1S i~lpeflosa da especialmente a quc~;ao da res.
brgão que terá: competência para aI/.- ção su~~taniel1te ide li por dlfer.pn- a fl,~ap5! ~ lei éle dlspo.sltlY03 ~e ?Olj5ãbll1dade ~os pcup~,ntCil pe fun.
torlzar aquela. eriJ.!.Ssão e se~ definir tes caminhoS' vale dizer, 'pela uLlllza~ condlclonem e qelimltem as atribUI, cões ,de dlreçao., pdnml'a1mente- os
us condlçoes e situações com ba.se has çiro de' Inst.rÍUneiitos cllversos. . cões da admnlstraç~o dos oonCAS Bancos oficiais, de forma a que to.
fluads aquel!1o emJssão a.utorizad.Ef, EC l'fão' há,' nem' se prt'wudc que baja Mlclala, a começar pelo ~anco Ão Bra.. Cios li Cal1l\ um teMam e{etivamente
~;roaess/l.l·á como operaçao' baJiCllrla. um mod~10 perteito. de caráter ulll· sH. o "quantum" máximo de cré- de rcspondj)r por selL~ atos, criminal.,'c Normalmente, órgão de tanta rele- versal, capaz de'pi'opo,'clpn:w a~solu· dito a ser defel'iclo a, wna só fir. 'r-~fl1t~ ,in~lu§lve_ Es,~a últim(l Pllrtc
VMcia deverá ter competência para ção procuráda.. pOr países dlferenteb. ma, a -impcslçilo c dlscrmlinação das !IOE, parj)ce di! ,excepcionn.I relevância,
autorizar a. emissão de moeda de curso Bastl); qUe s' ecollslderem' as caraete, gllra,ntias exigíveis, fazendo depender tendo em vista a condiçã~ pe djnhei~
lcgn1. Pjra cobertura de iJ}>eraçõ!'B de rístlélls q!!!llapresen~a a economia. ~~ de(llprovaçíío do Congresso os empréli- fre públicos dos reCUrS)3 que,se clis.
redescontos de titulos que, dentro das nada !laça0,. pará que se conclUa. Ilao ~llUW; às Aulurquias Federais e 8:). kibuem' por intennbdlo do sistema
normas e condições fixadas pelo mes~ ser viável a montagein de' sistema!> cledade.s tlc 1l'~rnomil+ Mista. bem co. r cuja aplicação, cons Jquentemente,
mo Conselho, e de acôrdo COm a lei. rlgldos I!nlversals, ' mo a aovcrr.o,~ Estaduais e Munlci_ !en~ de ser feita sob cuidados espe.
!corem admitidos para. ê.:;se efeito. De- Em' princlplos dêste SéClllo su:gl-l país., " e:oiS,
ver-se-á. prever, ainda, competênci~ mm os Bancos centrais, como 111s. l'rolllctP!ll\ltl se!!l 'dúvidr. imporc:tn- ' Lc\ ando em eonsidcraçiíD ,tôcla.~ es.
para propor emissão de papet moeda ll'ume!ltn bã,:.'co de colaboJ'lIção es· te li ser contemplada '1a Lei é a, Que "as taZôw; e as inúmclos ,e \'aliotos
lSempre que, p"ara. cr.nceder n,dianta- 'atnJ par!! soluciolUl.r problemns de estabel"'í'e o sisfema de ('1)ll:;ução eln $llb.j(elÍos que nos IOl'lll!l ote 'Ecldos.
menLos ti 'união sóbre 11. Receita. Pú- IJrilem econômica e fJn:u·.ceira. atra- que devem atual' as Instlt'l1;Oes 'f~de- elaboramos um substltlltif'J que apre~
blica., o Bl\nqu'eiro, do Governo tlvcr vt'l. de eontrl\le dos recursos n9.cl(l" rais de ere<llto. ' serila as seg!llntes eRra.cíerí,;tlcas prin.
necessidade de ..reforçar sua TeEoUra- nais e das reservas e ,;llsponlbil1dadM P I Loi' t i d d _ e1pais.
ria Entrétanto tals provldêncláS só illlllcárJas. . • r nc,., ~o ,a, e coor enacuo rcpre. . .Ac~itaçfio do prlllJ:f,,:o báhleo do
poderão ser executadas nledlante aU- '1.-la13 model'narnencll sr.·n q~..! (1) .enta m"ltl\~eJmen(:e a vantagem de PrllJCw. de suoordlnnc'l..) de todo (J

:tDrlzaç94 do Ministro da Fazenda, uenhUl11 modo' seJu,'11' Je">pr~ZlIdas melh~r apt:!>l'eltalllenio de recursO.'! slf.tE'ma a. um órgão de Cílpulá, com
.Além d'A· "e. outros asp'ecfos,'de fun- JqUélas Preocupações, ninda funda- ~e clrcul!l-~ao testrlta em favor do podere.s ellcluslvamente normativos _

=" ll1~ntals, outras e não menos nobres esenvolvnnpnto naCIonal.. " b (X'melho Monetário NacJonal _
do e de forma, são oriUcã'l'eís nó Pro- funções têm sido cc.metidas lIOS bano O projetl? sob análise nao cogitou lõ1lrúduzldal't modJfi;Jl~Ói's visando
jeto. Alguns aêlps represén'tl1m talha~ {JO(t centrais. na! porQtle. em lese, são dl!S PI'OV,dC11C:a.f em caUJ", sob pl'e· prln

l
cipalmente a melhor \:leflnlr suas

t.écnlcas. 'as orgfl.I;;ZllçÓes de. Bancos Cenlrals texto ele qUt parece te::I~er'trJ'}, no !Itr buições e rci;ponsab!lielades.
A proposição por exempJt>, extingue .II! instrumentos mais utilizados para atual esb'lr;lo elo desenvoJvlmemo do

III caixa de Mobilização BfliI~lÍl'la, mas, p.'omovp.r e sustentar fl nOl'maÍldade sistema ~r,ncário, dellml~ar !ls ativl. Alteraçiío ~ parte relativa ti Bl1.
ao contrário do ql1e faz em relação mDnetâria de cada. pais dades de.~f.t's organLsmWl post.,o qlle peri:1leIlllencJa da Moeda e do Crédi
à Carteira de Redescontos cleilla. de ll:.starlll patente, ll"lem.. que sendo, Isso p~e(:a. nletar s~ $sbbllldade to. suprimindo o disJlP~I~lvl) que de.
legislar sObre o destln:) a. ser dlJ.do mUltlplos e diversos 'os tll'Ob1eUl!lS C/IH) financeIra • tenl1lnavl\ sUa tran~form'cf.o em au.
80S SUprimentos de lJll.pel moeda eml- I éI I: ti 'd de d tarq()lll Pelos motivos (jIle' alinhamos,
tidos em favor dessa Caixa. "elo Te- ~ te a °c

na:
1

0m
aSb,ll1 VI li i.I; v~ A justtllcatlva em IÍpr/lço nlÍo ron., en~elldenJos não ser ~~!lv('nlente "SR.'!.

~
' ouro N"clonal. Na-o co~itou, outrtG- Dancos en li s, pro •., nas iI vence, Admlte.se qUe o temI! da ,el$- t .of - d f 1

n ~ ,""lU d modo se--'val de pais a pai. '1' li :1'111'... rrmaçao, sen o pl't erlve oon.Im O proJ'c' - , par" clt"- -.ais um .... , e um, . _ • peela Izag O seja. examlmulo com as 'i . ,
l>V ~ •• a, deve- Ales Ilpoiar..se em eompo.Sleoes I t d ",,' i r,el'VIll' as prerro"'a. va~ fIxadas desder·aso· 'de omissão, da. transferência ex- ... " . '. ma ores cau elllS. To avia. ~as ;,df :ml· ." ; d

" :;.d ti d Jun também dJStlnías, dades que or,~ afetam " equlllbrio ~ua Clia!ao, deslocada, e'l.ratanto. e
Ill'es'm lor, p' eres norma vr~ a • Já.' no capjtulo pró\>rlo. ,do ane~o " eCOllÓntlcO-flnaul~elro taziAm t:~perar 'u:t Arca de compet3n~1!I as funções
ta. Ad'11fbl.stratlva da CaIxa e 'AmOr- esta CX}Jo.sJçao. hlstol'litmos o que me- cb reforma bancária á implantação de caráler normatl'/o. "Imultilnea
~I;aÇnjjl::J'OPcUjfrlJCUloanCteO.nselhono tocante m~e 'abranger o amlllp tema Ilancos dp. um conJu11to de medid.!.> &dcqua- mell:~, porém, ampllitm .$e os seus
,.... , Cenl a' oportunlda-'e em que "esta d 'I J:'!'cl~rI'S melhor defJnl,lldo S:'lU /ltrl.O nd.l'lO 59, n9 I - trata 'da.s ca- I' ,a, . " .. - e... a prevenir ou corrlg.r IIS dl:flCul-
:rae '-fi~ ti cas gerais das ce'dulas e'moe- camos as dlfel'ençal\ eXí~I.tt\!ee. aade.!> em que nos deb4temor." bdUlçt'ões e reforçando S\lJ. auttcrldade,

"" ~ t I tl"àS Seg~do o Pl'ojeto - e e..se é o' ' . e, '""ma a QUe POIWt ,execu ar pie.
das. A tJxaçáo dessas carae er s.. ponto essencial a considerar - ab-' N!lSsn urdem de lljélas, pamoe que :lamente a Polltica ~ue fôr ãltada.
tem sido matéria de lel. $o"verJa a. 5UMOC uma sérIe de ou- a refllrlllll bancária deve 'Wmeçar \le, pelo Conselho" cont-ClJanclo e flseall~
'Tnmbém o preceito do s.rtJgo 59, trós orgalllSlnoS VlnC!ll!ido~ ao Brtti: la. del:l1'1,t~cãci. d'q ~mbito d'l jurJ$cJi- ,~al:do todo o slstem,a, Inclusive l)

~90nsxeymhoMI~~~~iri~á.N~~~gi~~iaat~~ Co do Braun e à FâzendaNacl~tial. ç~o e ('.{lmpelenCla. dos se\(Ulntlll. 6r-

l13anc"
.do ~rhSll. que roamo agente do

... t h h C' pllssandOa 'constituir-se em "Ban~o geos; POclfl Público exercerá elD n~me de1a
_bulções que pOl: lei per ~ cem .... ' fI- t',~Il.tt'al'" ' _ Conselllo Monetário Na~ionaj' as, ntJvldades bancál'ias de caráter
~~r:'~s~I1~~õ_~llI'prf:tpn:l~;J:13~ Tltwbém no já clta10 A,nell;O tive. _ com llh'ibulçpes ~CJU5lv:lme.l- aUla!. Assim aquilo que antes era
existência dessllS ibstltulç6CS' mos oportunidade de resulnlF. p~I'll te normadVllS de fOt:nulal' li. pC, Obje~ de contratos, passa a ser re-

À refOl'n1.ulcção de todos ê.\:ses,dJs- tJ.t1s com\íai'ntlv?S as .1nftlrm~.:;ces sIl· lí~lca federal çle IlIleçlá e cr~dlto. ~ula'!.o ..ell! le~ com mais na~qtla,da.
"ositlvos é de outros mais carelltes bl'e Ó3 BrtllcClS Ce~trals ex!st~nte.s e em t~Çã() dã pQl,IB.!i econólnl- flXItCaQ de obrtgaçúes e ~espon.sabili-
.,. " f ~ , t é A 'necessldn- suts ac1lll!taçoes. , "A, f' tliiàncrb.'lI. d'" ~~tado. dr,des, .
de aper el"oamen o um~ E' razoável. pois. que nos dete.dl1a- ,...., ,'" ., .,,' O ellame !;lmuliâneo do Projeto e
de que se linb<le:' AliAs. o 'i1ust!'e mos na apreciação dó m~rlt<i e 1'1'9.. - SU1ler!lltcndtllCltl da lI!"eda do Sub.stlt\ltJ.vo, PD&slbllloorá exata
:?,~~rf~oo~~~~u;afi:~er,sJ~ld~g:. prle<1àd~ da propOflção ~do GCivêrno: e,da orédita - com, a 1':lnçao d~ avaliação dos propósitos que 1nfor-

U'ê' ilev~rão sdt levados em conta. Costuma-se dlzcl que o Brasil IlaO fISCalizar o cUm'prlment() da Jel maram, a elaboração c1êste \Í1':\mo:
q "~. , , , ~,' possui 11m Baneo Central. De tato, e ;:lIlS normas b.all~adllS ll~lo con. dlsclpll'Ja. nos assuntos monetár':ls'

Essa reyísã,o. por ce~to. l\4 de re- nã& i>oss1rlmOS Ulna'iI1Sttiulçito desti- selho Monetário. encarregando-se vi I I • 't . ê '
preSenta\' o'ünlabcn das 'sug~tões, ~f:tl. nada a exeeu'ção dê W<\as as 1unCões d~'li:elar'pela 'dIscIplina., ségutati: g lân{:a no I:red! o e no empy go
~er da Córitlssão,' daquelM ~ut~das típié!il.s 'de um s!.sl,élnade 'BlInco Cen. ça e lI'll1idez do 'slstemal' valendo. d"a pOl;pat;I~a reeolblda às. ins~ltt1l-
Que Topresentarão o pensallienlO a traL ',... c se para.' Isso da llll'1pliaç,ãn de SUns ç~es publlclls ou privadas; espec1llJj.
CAmara. atrJl.vés do seu' Plenário. e das . " atuais atribulçõe.s e de seu pódei zação de r~ursos credltlclos - para os
idélM colhidas dos mala categoriza. ~o <,1'1':" P\UlS!l:n;t9!l,. e nJ.ss" {~m\lS coercltlv.ó, Seria; ainda;' 'o órgão setores de produção: melhor deflni-
dos éstudl<1SOS da. matéria., Jmlcuran- çôfo cOii1, a_ llialo,t'la dos _estuw'ÇlSO$ assessor do Conselho,'pl'ovendó os ~o .da I'esponsabllidade de quant<is
'" leYl\r em contll. ,se,mp,re a ltç~o dOI! nllclonal!;;, Il.m,elli~l-'. solu,çao, llátA o '.&e~ serViÇOS âdlIl~nlstl'atlvOil. tenluím pOller de a.tb!trio.na nplicaçiiottos e de' nossa tvneríênCia h,lst6rJ.: ~a5~ há dI! ser. Muea ~ú~ fôl lns d ", , "l tã I 8. li -."bll

' O 'PrOjetO' em êi;usa: é, nãO 'obs- :pirada rias \19nti;J.$~c1as dI? uoss(), - BallCo,do Brasil - com fun- e recurso.s 11).0n\! r,?, se.IJ;l1, "'" -
.Ítte valioso Um de seus méritos meio socOO e' das 'noss!l.9 peculiarl- ÇÕês de eicccuw à ob1em' dó Oelll_ cos ou resultem da poupança priva..
_~Idê no tato ~'i que ce~ A' Men· dadee éCOnómico·tinanceiras, Até lelhn Monetk!d 1 SH ~liza- dJI.. Quanto tio' estllt última parte
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<!quiparemos poupanças privadR~ e Al't. 29 S'."ordínam-se às dlspos!·
recursos públicos paro. o efeito de con- ções da presente lei e às normas que
siderar sua guarda -e o seu ell'.prêgo forem uatxadas pelos órgão. aqui íns
como um dever a ser cumpnd» no in- tituidos, todos os bancos e casas bem
teréssc ela coletívldade e não como cãrías oílctnís e privados ínstalr dos
um negócio a ser realizado despolí- ou que venham a. Instalar-se no pafs.
cladumente, As vantagens que fi ntl as colxas econômlcos, as cooperctlvus
vldnde bancária proplçla não ee per de crédito, ou com uEeçúo de Ci'éditl>"
dcm legJtJmll.r senão quando exerci- as cnsrs de cãmb.o as companhias de
das no Interesse do País. A inlciati crédito, nn.incíemento ou investi-

mento, bem. como quuísquer outras
va privada. no campo crt.!lltlclo, é emprêsns, individuais ou co:etlvll.S\ que
instrumento de grande valia no de- exercem hlbitualmente. alivie Rje~
scnvolvímento da eeonomi'! naciennt relaelonadas com 11 gUrl'lla ou aplica
t: deve ser estlmuladn, mns desde que ('ão de recursos mon~tÍlríos.
telão sobreponha iIn(crêt's~s resthtos
110.• dn co]('t!viclndc. Art. 39 F:ca errado o Concelho

Monetário Nl\C'onal ao QIIlll compete
Um' ponto mndll, dentro desta 01'- estobeleeer II referida polltioo e troça:

dcm de llléias, mereceria ser tan.bêm normas purs a sua I ea izaçflo a iier
objeto de regulamemaçâo nS!.1 Lei. E executada pela SupcrJn!.endi!ncia (J\t

Q que Se reíactona com a convemên Moeda e 110 Orédlto e pelo BolncO :Iv
(1\11. de dar maior amplltude As nor- Brasil.
mos prcvístas na Lei n9 2.300, d~ 23 Art. 4" A POIWc,lororlllulnda pelo
de r.ílô~!.(/ de- 195,1, ntti agora upeuas Ounselho Monetáríc Nncíouaí deverá
<l:! caráter ·opjatlvo. Deixamos, po- ssr adequada aos objetivo,; gerais no
rém. de incluir a matér~a no "ub,rI desenvolvimento econômico e social,
iUlivo em virtude de a premêncl;'l de ll.umdendo às peeUllar.dadcs re;;:onúts
tempO não posslbllltar o exame ~ à d!.!:~rjbuJção coletiva do crédito
acurado Que a me.>ma requer, sôbre ·segundo a ::lllLUIPI11 dM atividades
tódns lU, Buns ImpUeações, e por Já económ'ca,~. obServados os seguintes
estar tramitando na Cámarll Projeto principies ou objetivos e~pccl!lcos:
naquele sentido - o de nam~ro
4.825-62. Sua ap:ovaçào, com as mo I - adrptação do volume dos melos
d1!lcaçóes que forcm consldera~ ne ae jlagamenfo às reais neeessUlalle.s

da economlll. nac;onal; ~
ccm\rirm, suprirá CllSa lncun:l. II _ est<lbll!zgçlio do va'01' Interno

Ao concluir o Parecer que emitimos ela moeda, tluo:.'!uada lia') objetivos da
"o. lA de maIo, noli('iamo, (J I}:opósl polltlca de de~envolv!mento, para
to de olcrecr 110 exame .da t:omis.âo ~tanlo prevenlnoo ou corrigindo os
novo ' Reíll tórIo acomp:lJlllad ~ ele surtos inflacionárias ou denacloná·
Sub~tilu:Jvo que contempJ~;8e SUCt's. rlWl de' origem interna. ou extero~;
~" d .1 1 I f ' d • UI - establllzoçlío do valor externohl_s eSue o in c o ormlJon 110, da~ moedr e o equlJ1l.Jrlo no I)!\!enço
E. o que ora ~~f?7,e.nICS. . de pagomen~~ do Pats, tendo em, Ivista a melhor utíIJzação dos reCar·
Brnsllla, DF. 26 de novembro de so. em moed e::tfangelra em funçilo

10113. - JOI'I1 !lIal',a AZlCI/;;'z, Ji,eJntvr. dos objetivosadll. polltlca de desenvol
l:UIvUSSÃO ESl?'ECIAL DESIGNA- vlmento da economia nacional'

DA pi,nA J:?AR PAREClllR AO IV _ orientação dn tp'lcaçâo d"J>
PROJETO NQ 15 63, QUE ~D15. recursos da.s inStltUições fm6Jlce1raE
PÕE SOBRE A POLíTICA E AS em geral, quér pl1bUca:;, quer privadas
lN~lnTUlçOW MONEn'ARIA'il, tendo em vista propiciar nll$ difereu_
BANCARIAS E CREDITíOIAS teJl regtões do pais, condições faVó-
UnIA O COliSELHO MONET.AR:rO rá,veis aO desenvolvimento hannônJco
NACIONAl, E DA OUTRAS PRO- da economia nzc1onlll:
VlD1i:NCIAS". V _ aperfeiçoamento das Institui·

I'AnCCU ções e dos tmtrumentoil flDltncetros,
com vIsta a maJor eficIência do sis·

A QJllllsslio :Especial de.~lgnill'.a tema de pagamentos e de 1D0bllizaçllo
1':1,'1\ dar llnrecer ao projeto número de recursos;
15-6:1, que "Dispõe llÚbre a pol!tlca e
ns instltuiç6es monetárias, bancá,:las VI - a IIquldez e solvência dai>
(' el'edHlcins, cria o Comelho MOIlee InstituJções financelr25 em gerro;
1[>]';0 NacIonal e dá outras prO\'idêo.. vn - '11 coordeD'lçâo da politlca
C.IW', em sua 9" reunião. reallz,aIla monetária c.om a polHka: fLsceJ, em
p 13 de dezemb"o de 1963, presnt~s fUnção des obJetJvos estabele~~dos em
cs Senhore!! Deputados César Prieto, plano plurlenal aprovado pe:o POcJer
Prf!,ldenle; Pedro Aleixo, Osnl Rl'llls, Executh·o.
PalvlI Muniz, Rubem Alves, Henrlqve Art. &~ Compete. privativamente
'Tumer, pa·ulo Macarlni e Flores J.'loa- 1IO Conselho Monetário Nacional: .
r"8 nprec;ando o parecer tavorável I - 'Determinar a emissão de moe
do PY!!Jr~Or Deputado José Maria da de curM legdl, mediante prêvJ&
A~mi11, ao Projeto nq 15 63, resolvet" autorizaçAo elo MlJ1lstro da Fazenda;
p"r unanjmJdade ,nos têrmos do re- II - e.tabelecer normas 8 condi
Im' elo parecer. oproVOf em prlncipio. ções para 11. emissão de moeda de
(j suIJ,t1tuUvo eDl anexo. curso lego.l 8 para as operaÇÓes de

rede.scontels e emprésMmos a InsUtuJ·
Com!.<;éÍlo Eco;pe~ial, em 13 de de. ções r,no:lncclras de natureza. bancá

?:Pillbro de 1963. - Cesar Prieto, ria;
PrcEJdente. JOg~ "faria Alknmz,-
n~19tor. .m - estll.belec~r notmas regula.-

dores dos servlçCJ8, '10 meio circulante;

I
IV' - fixar, de acõrdo com a. lei.

SUBSTITOnvO DA COMlSSAO a.s percentagens li condJções do.! de·
ESPECIAL pó.sitos compUlsóril.lS à ordem dI!. SU

I SUBSTITUTIVO AO PROJETO NO- perfntendêncJQ da Moeda' e do Oré
MERO 15 63. DE 22-3-63 APRlJ:- dito e sõbre & llb!.!açáo totlll ou pa.r·
SENTADO PELO RELATOR cla1 dêSSe. depósitos qUlUldo aplIca·

DEPUTADO JOst MARIA ALKMIN dos em operoçõés 4e crédito 11 setores
de atividades prioritárias;

PROJ"rO N? 15-63 V _ estabelecer as normasreguia..
D~spõe sôbre a ])ollL!ca e as Imil doras das operações das companhias

tlllções bancárias, monetlÍrla.s e .cra· de cr~tlJto, financiamento ou Inve.!ltl
d\l,ic!ns; crlr o Conselho MonetâtlJ -;;.entCl,
N·~r.lo!1nl e dá outras providênclM. VI - estabelecer normas pua a..

O COllgres.\O Nacional decleta: operações do Banco do Brasil no mel.
Ar!. 1: E In lei regula lt forrou- sado de tltulos públicos, de tltulos

lação e a e.ecução da polltlca mone· de sociedades de economIa milita, e
tàría, bancária e credlt!cis do PaLS. ~mprêsaa do Eótado. sob e. flsc<!IJ~ll,-

ção da Superintend~ncla da Moeda
e do Orédito;

VII - traçar normas para a orga
nlZJl~ão e runcícnamsnto dos fUnrlo~

de fmanciamento e de ínvestímer.to
constituídos, gerídos ou admímstra
dos por sociedade de fJnancia'nrmo e
I:Ociedades de investimento;

VII - ertabelecer diretrizes e nor
mas sõbre o crédito baneárlo crn ge
ral sôbre o crédIto rural e Ri"ll e o
credito no consumidor:

IX - truçar normrj, para, as upl!
tHçf,es das insf;ltuJÇÓe3 fedem!;; de
crédito. inclusive as caixas econõnn
caso flxando e alterando. quando ne
cessáio, os t:pos e cond.çôe» de ·)pt"
raçõe~ que pod!!JiíO prllfl yi1r;

X - esl rbe ecer normas e condi
ções para r~·.l'Ltulção, func:onamento
e !iscali7~'l: i!u das instituições finan
ceiras e detrerninar, quando- eabivel,
a Intervençêu, II í'U~p'znsiio de opera
ções, llquldacl..o extra-judicial e a cas
sação de ccr.n-patente para fun
CiOnll'r;
_ XI - fixa.'. p3rll. período njo in
fel'ior a doL~ Ul1tl.i, limttes mtnlmos de
ea:pitnl a. que se sujeitarão as Instilul
çõelI 1inanceiras prlvad3s, anl!cá'll':s
segundo A localização de wás sedes
e rêde departamentai;

xn - est.abe:eccr normas r~:::ula

t'loraa para. a concessáo de a~ite.s.
a.vals e prestações de fianças por pnr
te das instItuições finAnceiras mm
clonllda.<; nesta lei;

xm - fixar 03 Jlml!es das laxns lle
juros em geral, descontos, oomlssôes e
qualquer outra. forma. de remuneração
ou ressarcimento de operações e ser
viços bancários e flnancelros, presta
dos ~las lnsUtuiçlíes financeiras, não
podendo o seu total ultrapassar a
1,5 (hum e meio por cento) ao mês·
qualquer que seja A denomlnl1ç/ío
at.rlbufda à despesa atinente lu! opc
l'fl:ÇÕCS e servlçQS execufados;

XIV - estabeiecer lI1'lices e ou\m$
condiçôeJl técnicas SÓbre encaixes,
lmoblllza.;ões e outras re:aç6es patri
moniais a. serem obSer"adOll pelna inS.
tltulções tJnancelrasj

XV - fixar a percent.agcm mblma
di! seus rccurSOJ que clL(\a estabeleci.
mento podertí emprestar a um mesmo
cliente ou grupo de emprêsas;

XVI - bafxar as normas de conta
blUdade e est~tlstlca bancária. em e,r
tlcUlação com outras entidades públi
cas compet~tes;

XVII - flxat, de acõrdo com a lei,
aa diretrizes e nonnaa da poUtlca co
mercial e:lt=;

XVIII - fjxar diretrizes e no~rma.s
para .. po:ltlca cambial, inclUóive
compra e vende. de ouro e' quaLsq,uer
opera~ões em moeda estrangelra. po
dendo estabelecer, sob proposta de seu
presidente, o monopólio parcial ou
total dns opernçõeJl de Câmbio, sempre
que ocorrer grave desequllfbrio no ba·
lanço de pllgamentoa ou na 11ninência
de tal Jlituação;

XIX - estabelecer llS diretrizes a
serem s~ujdas pelo oonselho superivr
das Caixll& Econllmica.s com vistas li.
preservar a solidez financeira de.s.~as
mstltUlç6es e lldequar suas operações
ao.s objetivos desta le1;

XX - conceder, mediante as con
illÇÕes que estipular, autorização para
que as instituiç6es ilnnnceiltlS
po....sam:

a) funcIonar no Par.~;
11) instalar ou transferir 5Uas sedes

ou dependências, inclusive no ex
terior;

C) ser transformadas, tundides, in
c01'p<lradas ou encampadas;

dI protlcar opet·l1.ções de câmbio.
crédito real e venda lIe titulas da di
vida pública federal, estadual e mu
nlcipai, ações, debêntures, lelora.s hlpo
tecárJa.~ e outros valores mobiH!rlos
ou titulos de crédito;

el ter prorrogados as prazos conee·
dldo.s plu'a seu fwwlqnamento;

fl reallzar aumentos da capi tal •
alterar outras dísposíeões de seus e.ll.
latutos cu regimentos internos.

Art. 6Q Compete. ainda. ao conse
lho Monetário Nacional:

1 - Conhecer dos reCIM(W; de decio
sões da Sllllerlntendênc:a da Moeda e
elo Crédito;

rI -aprovar o regimento tnb,rno
e as contas da. superin.euelênc1a da
Mocda e do C..éd!,l;~;

rrr - autorizar o Banco do BrliSll,.
diretamente ou por ínterméuío de ou
Iros estabeleclmrmos subcrdlnnéos Jl.t)
Conselho, u providenciar a compra e
venda de litulo.~ clp d!vJda pública te
deral e de outros efeitos ou valores
mobiliários, quando jul~a' nrcr'bá"lo
ao combate de pressões lnf!aclonilriu
ou deflac:onÍlrlns. 011 à defrsa do cre
dito públrco;

IV - limitar, medlunle aprovnção
rte planos o. serem etnbcrudos anual
mente, o mon.ante elas CI;nm~ões que
podEI'OO ser deferid:s p~,o;; l,jíNtorell
e gerentes ~ de c:u-t,im do B;mco do
Bl'a~i1 e dl1ll dema!" In..['tUIÇO~b of!·
dais de crédJlo, bem· CC.;lO o "quan
tum" a ser deferIdo a IUna só firma,.
a impcslção e d:scriminnçúo aas ga
rantias exigidas e das que pOderão
SU' a.utorlr.adas sob a rcspoll';'abllitta.
de. penal inclw;ive, dM dtrebo'rias, re.
presentadas peln maioria de t;eulI
membros. "~i

parágrnfo I1nloo As declsMs do Con
~,;lho serâ o tomaoos sob a forma de'
J'eiQ!uções. ;

Arl-. 7° As deUbtrações do couscUto
MonetárIo Nac!onal sôbre po/l4ica dá
c:;mêrclo exterior obrigarão l1icluslve
os Órgão.~ oficiais e aU~á.rquloos com.
atrlbUlç6eJi !'speclflcas de fomento, co-.
merclaIlZJl~,/ío. contrllle e abll.'technen.
to de produtos dc e>:porl'Jlçiío e im
portação. '\

Art, 89 O conselho Monetário N....
c~al poderá, por iniciativa próprilj,
ou proposta pela Superlnrendêncl.a dli.
Mocda e do orédito. autorizar a an,
tecipação da restituição rios depósltlill
eteiU8.dos em 6tl1beleclmentos ba.tlcf..
rios que ingressem em regime de ~
quldaçãia extraludiclaJ. até 50% dll'
Jlaldo de oada conta, limitado. poréoi,'
o uquantum" da ntecipaçlío, 11 20 TtO
2:68 o maior lllllárlo-mlnimo mensaA
vigente no PalJl. i

Ál't, 9: O "Consel1lo Moneftirlo N....
cional será Integrad1l pelos segu!n~

membros: '~

:- Ministro da. FlIunda. que o pre.-
jsl~á; "

- Mln:.stro da r.ndÓStrl... Com~
clo: ,/1'
- Dlretc.r-Executlvo da Supçrlnbenoo
dência. da Moeda e do crédlto;. • 1

- Pt'ellidente do Bs.nco do BraJldl
S, A.; ~j

- Presidente do :Banco Naclonll
do Desem"Olyjmento Eco710mlco~; ~\

- Trb membros nomeados cOOl.
mandato fixo. • . 1\

I 19 Os membros com mandato f1JQJ
serlío pe.ssoas dt! nolórJa., cJLpacld~
nos assunt03 financeiros e econômll
CQS escolhlda.s pelo presidente da ~'
pública, com a prévia aprovaçúo ~
Senado P'ederaI, pelo prazo de trM
anOll, podendo ser reconUuzido.s. ~
llumdntoil dos tr~s primeiros membl'OlJ
nomeac1oJ será'o, respectivamente. ele!
um, dolJl e três anos. ~

I 21' Integrarà o Oonselho MoneJ4.. I

rio Nacional o Ministro d... Eiltado J:It,.'
traordJnlir1<l a quem seja conflad& "',
direção do serviço NaCl1<lDll.! de Plaõo;
neJamen;o: i"

. § 3~ AJ 1l0meaçõêJl das ~mbros dQf1
Conselho 10m. mandato fixo para pr~'
enchime.llW de vagas ocol'1'idas~n
do término dos manootos, serão p
o prazo r68t&nte do ma.nci6.to r
I;tvo,~',' - ~-
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, § $ o COnselho deliberarA. po: têncía, e promonntlc lo respohsabill~ lei nV 4,131. de 3.11,.62, exc,~to os dA ·'IV - lo sCslxlla Eeonôm!clll; PC""
mnlona de 'votos com n presença, no clade penal prevísta em lei. ' earáter de "'" 'u, "~ .. ~ _ ~ ..- ~ _ _W~. ....,Cll w~au. que pe~!l1a- deraís; e ' (
mínímo, de cinco membros, cabendo VIU - processar os pedidos de au- neeem como r:ulbulção di supe~m-
ao illnistro da Fllzenda, além do seu torízáção .fOI"IIl\Úados pi!lás instlltUl- t.elld~ncia da. Moeci<\ c clt) Crédl!o; V - & Fund~çlio da: ClUa Popu-
próPrio voto, o de desempate. ções financeiras. de qUe trata o ín- VI -; receber em d!'r..-\s!to as "esw- lar. ., ~

Art, lO, O Conselho Monel;ã.rio elso XX do artlg(l ó', va,s oficiaIs de ouro e moedas eW'an- Parágraiç aníco. os e~tabel~c!!nen_
NRclonar' poderá convocar ~ reore- 1X - aprovar .. eleição de díre- qeíras; . tos de que-truta o inciso 11 de~le ar-

~>~" to'·A. e dos membros de qual,\í'quer 'u' VII - t.rL'llJ:wer. eomo ~OTenh elo t! d "sentantss das classes produtor". dos ••e ~ . ~~ "' •. ' • - go everao 'h'" trunstorruacos L~" ""-, "~~ ~ ~ ~ t I uvverno 1"~{l~ra" El. co ocnção dei enJ.- - O~" ,~,. ~ • ,,~
"m"r~'dOs e empregadores, para ros órgií03' adminJlstratlvos da~ ins- A .._ • Bancos de DdO€ll"olvI'mc'''o "e~ ~I~ ,,~,,~ " • u W . - ün Ir Pl'<'s,,-,,"OS InfernOS -!lU externos po-' . ~. • ll, ....'~
unresenmcão de -Ulreslo·es sõbrea po- ',.Ulçoes anoee as; d le nais POr ln'~l~tlV' e 'ob ft o-I"U" ..v VJ ....~ v _ _ _" ~ " cn(.., encarregar-se do. respee'!':"6 -, , ~v ~ ~ .' ~ • ç ..... ,

mica monetàrls, bancaria, c' credlti- X ,_ flscnl!zar Os ser:vlçeM' dn.~ cn- dcrviços; : cão do Conselho MonetárJo NlIC.OllJt4
ela, sendo q,ue taL~ reuniões poderão maras de compensação de cheques e VIU - :ltU9.~,.cumprindo resotueões podendo ser utlliza~o para ê--;se ere.to
ser realizada.s nas diovere!lS regiões do outros utuíos. \ . ' do conselho Monetário NJ1c:onaí o I 0_ recurso pro\'enlente (ia cncampa

.País Art.. 15, Compete, ainda. 11 l'3ltpC- ,entido do f\\lICiolldmel"l.o r€gUI~r'"v cao dos suprimento" do Tesouro Na-
. Art. 1,1 ~ L dísnombüíôades e ouaís- rímendêncfa da, Moeda e do orédíto lJlel'cado C:lllÚllnl. éla e~tllbmcUl\ie re- clollHl A .Caixa de ,Mob\lizaçiío nun

quer depó~i'lo3 dos Ministérios "êJvi;; nlém de outras atrlbuíções increnti~ íatíva das tax'.ts de câmbIo e do '!]"'- canil. na forma dos al'tlgos 52 e 53. '
ou Mílitares e das entidades .subordí- aos seus objetivos: "llbrio 'do balanço de pagamentos; A:\·t. 25. O Banco do ürasll A. A.
nadas ao Oovêrno Fcderal (Instlt.ul. 1 - Instalar delegacias, quando. o IX - cfettíllr no mercado, por de- poderú concede!' aos estabsieclmen
çôes de prcv;dénc~a e outras autlll" COI1~el1lo MonetáJ·lo. N:H'10nal juh;nr termInação do COll5elho, compra e \(j~ coligados. !>oo a forma' de em·
q\llas federais, com~sões, depa.rta- necessúrlo, nM diferente., reg!õ~' ecc- venda de. tl~u:os pÍ!bl:ccs federais prestmlc8, 'flfCal17,lId(l,5 pela SUllc.1n·
mentm, entidadea em -regime espe. Jlômlcas ,do Pais, tentio em visl.a l; pa.ra combater prcssões' mf1aclonárlas uendénc:a da MOi'úa e do CrcrJito, e \
daI de admmistração, sociedades_ de de"cen"ru1l7.l1ção adminL,t,,,tlva con- ou deflnclollárl«s; de lleôrdo cilfu esqtlelilas e condlcõés
economia mista com_ preponderânda sldel'aOa conveniente ti. f!x~cuçao da.. . , ,.: prév,amentc llpl'ovados pelo COI1.'eiIIQ
de capital do Govêrno, pe.';soÍl5 fio!- mecUdll.~ adotndns pelo me.~mo OOn. X -. execuwl.! (lA 6ervlÇ{l~ d" com- Monetâ.r!o NlIcional, rccurws com·
caB ou jurídicas respoll5ável.s por Am- selho. pen'inçao de, cheques e outros titulo... plemem?rl'~ lndJ"pe';!sàveJs à ple.ser.
lintllmcntos) serão mantidos exCl'lSI- II _ prover os serviço.s dc secteln- Art. 21. Poderá o Banco do Bra- va<;i\o da !lqllldez de.ssns 11lStllu!~ôes
'Vilmente nos o~ganl.smo. oficiais de 1"Ia dt} Conselho Monetário No.molltli . .si! S. A, emWr titulas de responsabí~ e li, r~nl1zaçl)o <10,(1 obJeílvos d!l' prc·
crédito federais que (> Conselho Mo- AIt., 16. E' vedado à. Superimell- gdade própria, de acOrdo.~om ru;-con- sente leI.
netá.rio Nacional lndlcllr, , . dêncJa da Mo~da e do Crédito conce. dlções ~,ta~elec,das pelo Conselho A~t. 26. Ó Banco Naciollal do Dc-

., .,.-, der dlre·tame.nte ,crédito 11. pesr.aas fi- MonetárIO ,NacIonal. :envólv,mmto Economlcu oueUHa· lia
, PaT"grafo "nlco. Tornar-ae-á<> P!lS- Mca. <lU juríüi°<ls na-O ...·nc'·r'o •., ~'<I~ i' . .'ivei d pon-l'dndO" ' t t ~ • uu .. ~~ ,.., r',. 22, O Ban'M do Brncll S ,A.. ambJ!o naclou:l! exclllSivamen'," "'0• s e O". fi ~, prev:6 as ne:; li bllC<IS ou (ln';!u(i"", assim como" rI" e.· ~, ' ~,
lei, as instituições financeiras priva- ,ber(de 'li'l;!;OlS til,;cns ou jur1dicas não além da~ no~as atrIbuições que lhe a forma de particlpaçào em Cllll1re
dns que, rccebendo importánci.a.s pa_ ba.ncàrJfl~, 'Publicu,s ou privadas, ce- 'ôi\o cometidas nes~l<'l. desempenha- nndJmeutos para OI; quais os r~curMS
ta remeSj;a "Oi; 6rgãoo melie!onMOJ! pósltos ê~' cN1ta wn:ente, :/1. as funçõe..: de'" agente. fmuncel!'o dos ':>ancos inversores reglOlla:s ~e \
tlestc art!go, não a fizer 110 prlmlHro Art, 17, A rct'eita àa Superlnte!l- do Governo Federal e de Instrumento rt-veiem comprovadamellte in.W!IC1-'
lUa útil subseqüente ao dePósito, (ar- dêncla. da Moeda e d~ Créd!to ser" do P\l!ler Público Fed·;,ra\' para dlfun- ente~.
tlgO 42). constitu'c-\ u!.';' dir e oriental' dlretamenl,e o crédito, Das' .11l,'Wll/t;6es F'itlll1lCe/ras

, a) arreea..:lnçi\:> OJ q'10ta de 'c{m. ,uplernentnndo cventua:.~ deficJências
DA SuPE:l'tINTENDl!:NCIA DA tribuiçi:o 'bancárla" de Que trá:a Q da. rêde ô,a' estabeleclmento~ privados. Art. '27. A... In.;t!t.uJçõcs f'nEluc['iras

MOJllOA E DO ORÉDITU Decreto-Lei n~ 1.880, de 14.12-:19, a semllrejuJzo do disposto no art. 6~, pr.vndus sómente pot1e-ão funclunar
...rt. 12. Compete à ./:',uperlnu.'ll- cujo pagamento ficam sujeitas tMM n9 IV, . '. . )10 p:ll~ mcdJSllte autorb:açft',- do

«lência da Moeda e (J() Crédito Cl101. <1S 1n.~ütujções flllance:ras . pnvl.\::la;; con.selho MC>.'letMlo N~c;<Jnal. - CO:l"o-
j)ri~ as atribuições que lhe sãó co- referidas 1:0 art.' 29 desia leI;· . _ Art. 23, As operações de clédlto dlda llt,"ave_~ da. SuperIntendêncIa da
metidas Oi!. presente le1 e as normas ÔJ'quaiquer outra recelt.a eventual, da Unlào p~r ant~cipação de receIta .\1oerl" e do Crédito,
llaixado.~ pelo Conselho Munet.álro ,nclusive multa e mo~a. aplleados em orçamentária ou 11 q:Ul\lqlle~ titulo,'
Nsc,lonal t' fazer cumprir a- "'Ut' fo- conformidade com o disposto QP.,tn. jei. d~ntro dos !im'tes le%almente auto- Art, 23, As Instituições financ~lrHs'
rem d~termlnad118 a tel'ce.rcs,~ Parágrafo únlCO, A partir de 1954, Lizadós. sêllnente--serão realiz..1das me· que se (,edlc~rem a atlvldade. de cri'·

:lo quota de. contribuição banclÍ.!'1G, de diante a colocnção de bilhetes, pro- dJtd,' flnHn('Í!lUleJ11o ou Invê:.t;nwnro
Art. 13. Compete, ainda, em' 11')- IneJdéncüi ul;!.ual, deverá ser I'ecolh:- mL'i.~<irlus, obrl!{a~óe.". ap611ees ou "le- i! organ:zSt;ões COllgeneres, q1le não

01l1e do Oovêrl1o Dl'asllelro, entender- do. llD Banco do .Bra.sU a crédIto (la t:l1s do' Tesouro Nacional,' ql~ pode- se orgauizal'pm sob a torma .iU,j:Jlca\)
.e com as lr.. titulçôes f1ulIÍlcelra& e.s- Superintenctetíc!a da Moe<ía e do Cré- mo ser descontadas até'o I!mHe e nas ele cooperativas, seogundo, a legislação
tl'llogelras e inLern~cionàis e l1lI"a:;- dito, em duodécimos pagáveis até ·0 cond:ções estabelecld'.ls pejo COll';;i!lho li estlls lle~tinentes. serãa cOIJ.-titlll·
$OrHr o Ministro da Fazenda q[la0<10 tl.~ 20 de CIltk\ mês, na base que. ~eri\ Monetário NacIonal, das únlcamente sob a forma de 50;
:rcpresentar pessoalmente o Góvêrno tlxada pelo cOllSelho Monetário Na- • . ciedade anônIma. . '
perante elas. , cional, adcqunda ao orçamento do • 1"- O Con-sellio Mon~tárro Nacio-

exerc!cio, 'até o limite máximo de 1% na!' no cumprImento d<l" atribuições § 1·' As ações representatlvl'lS do e:t-
Al'!;. 14. Compete, privativamente. Ium por ceJlto) do capital e reserVlI$ previsres neste art:go; levará em con- pltal das lnst'lulções, a que llC refere

~ :supert:ntendêncla da Moeà(, e do lh"J:es.qo estabelecimento, vetidicl\tlo ta' as dlllposições específicas da lei do êste nrtigo serão obl'lg!ltôri!llií~llte
Credito: . ó há< anço de ~1 de dezembro Ime. Orçamento da Ollião do exercicio, nominativas e poderão. ser transrerl-

1
_

e" ~utar .., del'.beraçÕ'D.•ôbr'.'· dietamentoe anterlor'-. , • 29 • - I t d das por endõs.~o em prêlo que sômeon-A~~ ~ <. _ <. • ..... e M$ o Tesouro Nacional te produzirá ('feito em relaçáo ~
~rni.'lSão de moeda de cllJ'1:0 Iegn: lIa Art, 18. A Superlntendênc.!a di1 colocadas PO!' nntcc!paçl\() de recelte oocledadps depoIs dt>- averbado no Il
10rmll dOs Incisos! e ,U do art' 59' Moeda e do Crédito será a.dminlstl'a- nãó poderão ter vene!mento posterior vro de regisko da., l.\pões ·uomlntltí.
. ~ .. ' _ " . • da por um Diretor-Executivo nomea- o. 120 dias do enoorramento ao exer- vaI!. . , .
n - tlsca!lzal' as opcl'açoe. de H" do pelo Presidente da República e Cicio resp_ectivo. . /

defcotO e de emprést.imos a Institui- dem!E5ive! ad l.utUm. ' § 2. O funcionamento no. BrluiJ de
ções fmancelms de natureza ban.. . § 39 Ate 15 de março do exereiclo filiais de 1n.st!t[111;('P-S tlnanlleiras e.~.
elÍ.f~Q, de forma. a. que sejam ouede. ~aragra.t~ ú~co. 'A nom.eaçáo do õeguinte. o Poder Executivo envial'á tranp:eims, bem como 1\ partlclp~cã()
eldllB as disposições da legislação em Dhet.or'-ãE.x'dl1tlvo será pl'ecedld~ de mensagem !!,O Poder~ Legislativo, pro- de estranqeirOSl'í'slden!es no ext.el·or
vIgor e as deterlllillaçil<:s" emanada~ aprova, o e seu nOl1le pelo Set.ado pondo ll. forma dellqu!dação das le- ·no capital dI' illStltulções financelras
cio Conselho Monetário Naclt>naí; Feder~. . tras do resolll'O' Naclonal·emitldas no bnasílr.il·as. sômente se"l\ atil'nlt\rlo

m cxerc-e co t-"-' "dlt Art.,19. A estrutura, técnIca e admi- exer~icio anterlqr por antecipação de quando houver re~'."'r<)o.ldade de tro_
-, r o n .... e ae cr" \l n'-tl'a'I'Vn .'0 Sup'rin°tend~.Jlc!a da recelta'o na-o resgatad -. " "• e ns id f li d t b "" ." U4 -". as, tllmenlo na pr..!lcn O' -ede' das In,'/,l.o o· um 01', em unç ~ o 1jSs e- Mocda li do Crédito será. e.st:1Il<,le3idl1 ' ~ ~ ,

lecl~ no art 5~ no. vrn, . _ em decreto elo Presldente da Rcpú. § 49 Se. utllizados OS limItes este:. t.u1cões ou no Dais de resIdênclll do
IV _ flscall~l' a efetlVucão 'do re- bllca, 'combase em propost!l do Con. belccidos para as operações de crédito Mlonlsta, e mediante autorização COll-

glstro dos capitais estrangell'og e o selha Mor1et.'Írio NlWlonl1l, . , da União, o Tesouro Nacional não cedida em decreto do Pl'il&ldente da

Im
iluder dar prosseguimento à.'execu~ão República, ; .

cumpr ent.o dos demais dls;Jo~it1vo! Art, 20, Ao BancO do Braal1 S,A., d L' d I '(
de nat,Urp.ZlI executJva da 1el numero em nom,e~e sob con'-ôle dA SU""".ln. a el e Me 00 votl1da para o exer· Art.' 29.·0 capltP1 Inlclal das In5-
~ 131 d W Q.. cIclo. o Pod,,1' E"~cut!'I'o sollclterã ao tlt I õ I I. , e 3-9-62; tendel1!'Ja da Moeda e do Crédito, Con!:respo Nacional. sob .I...tifl·ca~a-~, 1.l ç es r nance·Tas fntegrantes- do'

V 1
I eornp-te' ~ '( ~ .Sistema serã sempre realizado em

_ contro ar Os dep6.';itA~ cllm- ., 'lg recursO! adicionais lndls;lcnsáve!s dinheiro, '
pUisóno. das instltuiçóes fml\neeirl15 1 - executar os serviçoS ,do meio o\quele -em, ~ 1~ Tanto n9 oonstltulção do ~,a-·
de natur!?.a büncál'la;' a serem man- 1';rcll1ante; ." ..". Dos estabelecimentos collga'doll ol.tal, como em sellS aumentos em dl-
tidos. li sua ordem, no B~nco do .ara- T1.....; receber depósitos de úunm- • '. ,nhelro. será e1'.'lllld9 a reallzaçlío no
au. em função do que diSPõe () ar- ções finall<:"lra de natureza banc!\rla. _ Art. 24, Sao e-stabe!eclmento., coll-' ato de p~lo monó~ 50% (clncoenta por
tlgo 20,'n~ fi;' lJ?ant~nl1o á orclem da Superlntendên· "lidos ao ~anco do Bntlu1 ,para efeito cento) do montante subscrito.

VI - exercer a. flscaUzação' d:ls cl.a da Mords. e. do crédito os de ctl.-. do. exeCUCl1o, à. tlrdetJ1 do Conselho .
\ ~peraçõe~ em moeda nacional :m as- raleI' cOl1lpliliórlO;. - Mo?etárlo Nacional, das operações ~ 2~ As lmportAncia,s recebidas dOI!
t;90~Plra reallzadas peias entidades TIl _ realizaI' o~ere.çile.s de redes- 'ndl~penslivels ao ellmprlmen~o da ~uJScrltMes serão reeolhldas. no 01'11.
fmallcelras li' ttUe se refere esta leI. contos e de emprestlmGs a lnIltJt,u1- oresentoe lei e da política do referido 70 cle cinco· dias. contadOil' do r!'ce-
~pljcsr as sançoes e p~nalldqdes pre- ~ões fln.ancell'os de natureza bancá- Conselho: btmento, ao Baneo do l'll'ssfl S. A.,
rlstp.s em lei e executar as m~dldlls rIa; - 'r O"n I' em cant.R especIal à ordem da Sl\oe-
prevlstes no art, ó9, n" &.. - IV _ el(~eutar as O?erllçõeg tie con. -' """nco Nac onal. do Dasen- rlntendêncta da. Moeda e do Crédito

VIl ~ fiscalizar a observância, por trôJe .00 etlrrll'rclo exterior e fomento volvlmento Econõmlco:, ~slllm permanecendo atA A data da'
)arte da.s institUições fe<lerals de ere-' das exportll{lõe.s; II - Os Bancos de Crédito da Anla- go\u<'.lIo do respect,l'I'o llrocesso,·
.~to, dos planos de apllr.fl.<;~ 11 que . V _ efetunr err. .ua cart I d 2ênta S.A, e do Nordeste do Brasil § 3~ Os aumentos de capital, afora
'" refere o art. 6~,n9 IV, ítplicanao, clilnblo, o registro d~s capItais ~~M: Sociedade Anônima: . o regime, usyal de subscrição 'de ações,
,ando. quand<;l fól' o caso, as san- gt'iros e dar 'cumprlmento aos demals rir . I e o caso das cooperatlvl1s de Crédito .
16e.s e penalidades de sua cumptl- dispositivoll de naturtz.a. executiVa da. dit - o Banco Nac anal de Oré- pod,çrão decorrer da Incorporarão de

o CooDetat1Vll! _ J't<lervas. segundo porma.s fixadas
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Pelo Conselho Monetârlo Nacional, e Nadonal, di&tlntamente para {I crédl
de reavaliação de parcela dos bens to rural e o urbllill9, não lJOdendo
do ativo imobilizado. representada por transacionar llJtiva e passivamente se
:~óvels de uso da InStituIção, apl1~ não com seus fundadores, ou coope,

I
CltdWl, no caso, os Indlces de reava- rados Inscritos há maIs de quatro
llll.Çlí.o fixados pelo Conselho NacJo· meses,
iDal de Economia. I Art. 4.0. A Superintendência. da
I Art. 30. As Instituições flnanc~· Moeda e do Crédito serão ol>rlgatb
:rlls prJvadas de natureza bancáría, ríamente fornecidos os seguintes e18
excetuadlls. as sociedades de investl- mentes de fl.scaJlza.çllo, contróle e
mentes. nao poderlio participar por estatístíca, na fonna por ela detre
conta própria do capital de quaisquer minada:
sociedades ,

. I":" pelas iIlSUtllições finance!-
Ar~, 31. A soma das reseryas e fun- ras: balancetes mensais ou b~!lUlços

dns ..•ocl~Js - exceto provJ.soes - d~ e, ainda, quaJsquer Informações ori
1n.~tlL\llcoes financeiras privadas nao glnaís ou cópias de documentos e de
poderá superar seu capital regtstrado, rnonstrações que forem julgadas ne
exceto no caso das COoperativas de cessárJas pela superlnWndêllclaóCrédito. .

• Art. 32, As Instituições rínaneet- _ n -: pelos cOIT~tore.s de fundWl PlÍ
ras levantarão balanços gerais a 30 . bollcos. in!or~açoes mlnuro~sas B1Õ.
de junho e 31 de dezembro de cada bre ~ operações cambiaIS que reali
ano, obrlgatllrlamcnte, com observãn- zarem;
cla das regras contá.\Jei$ estabeleci- m - pelas casas autorizadas a
da.~ pelo Conselho M,tnc:ârJo Naclo- operar no mercado livre de compra E

nl\l. ven:la de câmbio e moeda relação
Art. 33, A eleição dos administra- de suas transações que deverão ser

dores da.s instituições nnanc eíras fi- escrituradas em forma mercantír,
cará condíclonada ÍI I allticação da Das Penalidades
Supel'ntendêncla da Moeda e do Cré-
dito, que no pr9;ZO 1e 3() (trinta) Arf.. 41. Os admlnJstradores de tô-

.-días. após o recebünente dn respectí- da.9 as inStltUlções tlnaooelrns, of!
va comunicação, poderá recusá-Ia, se claís e privadas, mencionadas no ar
verlncar qUe os mesmos têm antece- t:go 2~ desta lei e 00 gerentes de suas
dentes ClUe os Inabilitem moralm nte filiais responderão, solidàriamente,
para o exercícío da profissão. pelos prejulzos decorrentes ela ínob-

Art. 34_ E' vedado Ao IlUltitulções serv-ncn, desta Jei, atendido, no que
"" lõt aplicável, o disposto na Lei nú-

financeiras Int.egl'antes do slstema mel'O L808, de 7 de janeiro de 1953.
conceder empréstimos: a) a seUs di-
retores e membros de Conselh,1S Ad- § lq A responsa.bJlJdade penal de""
mlnlstratlvos e FlscaJs; bl acianlEta admln:stradore;; e gerentes referidos
rj'ile pllrtic'pe de seu capItal com neste artigo a,tendido o que dispõe
mais de 10% (dez por cento); ~) ao :lS artigos 10 e 25 do Código Penal,
cJníuc:e ti nsc~.Ild~n'fi'! e d~scendelltes :egtllar-se á pela IE4lulação penal
diretos, aLé o sCl,Illndo grau, de qual- Jomum, desde que não seja aplicá.1'eJ
quer ,membro da adm~nistraçlio do leJ penal eEp?clal (Art. 360 elo Códígo
E;trrbclcc'mento, ;'enall.

• Pnrú<Jrnfo ÚIÚO. Não se a"licam. • 2" O' Adn l'ui"I"d ".' '." i
'" .. - • y " ""'. or "" llls~~a-

àS cOOperatIva", ele CredIto (lU c:r'lll ~ão i:nllllcelrd que, de qu;.lquer for.
"~'eçáo de cr"dHo" as dísposlrões .na, concorrer para a concessão de
dê~t e arLlgo, cabendo ao Conselhü empréstilI1() v!'dado nos têrmos do Ar
)I1Dl1c,á";o Npej"n~l fixar as condJ- tlgo 34 l!e,~Úl lei, responderá" cri
ç[jes a serem observadas ,'o partl- min:;lment-e. p~la sua }luLlclpação
cular po~ aquelas o-gtlnlzações. lnrt'go 25 do CGdigo PenalJ, In-

Art. 35, E' ve~lldo às jn.sbt1ll,ões ;orrendo na P2nj:l de reclusão de um
[1nanccirns prlviJda.~: a qUatro ancs t multa do dôbro ao

r _- Emitcr deb&níllres e ~,llrtes!)e- :JécupJo do valor do empréstimo eon-
nellclúrlas; elXi.do, ~em pre-jUizo das mnções ad.

n - Adquirir -beIlS L'lIóveis não I'lioistrativlt.$ ou civis cllbiveis.
desl:nados fi ,eu pT6pr'\l mo, salvo
DS recebl<los em Ilqu'd~,ão de ~m· Art. 42, As mfrações aos dÍS>'0sltt.
p""5tlmos élc dJIlcll ou dLl.. IC:o.sa SO- vos desta .lei sujeitam as instlh:lções
l!l~iio, em (inhelro. ca~o em que de- fdunceiras às íeg~ntes pena,ift!des.
vfroo vemlê-los, no prazo de um ano, "em preJulzo de outras, es!abe!eCld'l.'l
a conta~ da aquUilção, ".a lelll.sla~ão c VII ê'cnm;nal:

Art, 36. As Institu:cões flnanccl- 1;- Advel'téncia;
l'ns prJvndns nlío pOOllrúo manter
epJicr.~úe$ em ImÍlvels ~ue. mmlldO' 11 - MUita pecuniárIa variável;
lIO seu ativo ImobilJzado. elCcednm o III - Suspensão de díreto"es ó
va:ur de íPU capital real\z.ado e re-! IV r bllit • I á I
serVil I'vrrs - Ila !Iça0 emp<Jl' r li ou

s· . ,pe.:manente de di: etores pala ~ o
A1:L. 3,7. sempre que o m()Il_~n~e exel'cíclo de -cargos de a,dmínlbt.'açiiD

110~ depósitos de qUllquer insUtu ~aJ em ilUlt.:tulçõe.s de crédito:
flnancJ;im llriva:la excc:lcr a quinze ••

.êz[,~ a soma do cn~ltlll rellllzatio e V - InLrnnçao prov sór!Jl:
das reservas llvres, () exreSi'o .deverá VI _ Cas!sÇ&O da auton;ia.'le pa.
srr recolhido aD Banco do Brasil S.A., Ta funcionar.
em conta 11 o dem d'l superlntend~n q' •
cla da Mnccla e do Crédito, para ltl1lJ· I. 1 . A pena de ..dv~rtêncla será
cnçllo obrigatória e exclusiva em u- apb~ada no~ casos de fomec:men~o
nanciamentos agricolns sDb lll~call de m!ormaçoe,l Inexata.s ou de eserl-
'. d Lo ÚW' Lura~ao moan 'Jda em atraso ou pro-

ZU9"0 PS'3 ,ma. c=cla de (urDia que dWclJlte li tIs.
Art. 38. O Con~clho Mone'irlo caJl~açào; .

Nucíonal a[\otrirá,. n~s ~orm~ q\1~ I 2q• A penalidade de multa será.
balx!t:, tratamento e!1jleclal pa. a Jns Lxsda entre 50 (eln'luentfll 11 200
tltulçoes ele mesma. categoria. tendo (duzento~) veres u mil or ~[\lárlo mi.
em vIsta a d'me!l!lIo e Iln~rtã.ncia nimo vigente no Pais.. d e.llCôrdo (:om
ccon6:1lÍea, bem como a locaJ1Znç~o f a gl1llvldade 1.l1 fo.i~ ...m')fe que o.s
amplitudc te.rfltor1.:l1 de suas atlv;da· 2,s:.sbeeleelmento..: •
d~s. ,'.

Alt, 39, As Cócllzra.tlvas' de er~(I'- aI Advertld~s de qua;,squpr lrrcgu-
to OU com "Seção de Cr~i!ito" flc,?, !arkhu;l2.S, dei,..arem de '9!lá-las DO
sujeJtrs à. 111~ciplin:J ,p;óp:la qUe iOl p;~~o que fEor fixado. lltlr3 êst· f:m,
e.>lclJeleclda pejo conselho .Manetârlo pelo Comelho Ml1lle:árlo N~clo~

"""-.
- ~

li) InfringIrem as iclsposlç/lesdes- B, ainda., l Intervenção deflnlt.:va.,
ta leJ, rell\tl~ ao capital, f'lndo.ll Para. efeitos de liquidaç!lo nas' dua..
de reserva.. encaixe e operações em segulntt6 hlpótest6:
geral; I _ Cassação de anlori~ para.

Clopuserem embaraço to fiScallzlL. funcionar quando Imposta com base
çã.o; n3 § oq do art, 42, desta. lei.

cl) Incidirem na.s faltas prevls- II - EstadA> de dl!lcUid.ades, sem
ta.s nos tten.s I la IiV dêSte artigo, haver a Jn.so1vêncla li quando & ll
por grave negligência ou dolo. quldação se tornar necessária. à se-

f 39. As multas cominadas neste r:an ça dos depositantes B aclonís
artigo serão plga,s mediante ~e('olhl- • . 1
mento ao Banco do Brasil, à ordem I lq Sempre qUe ocorrer o estado
da Superintendência da Moeda e do de dJflcUldades li antes de Intsrrom
Crédito, dentro do prazo de {15 per seus pagamentcs deverá. o esta·
(quinze) dias eonbados da. data do beleclmento comunicar essa sltu~ão
recebimento d& respectIVa notírtca- li Su;perlntendl!ncia. da. Moeda e do
cão firmada. pelo Diretor ,EXecuti. crédito, à. qual competirá, imediata.
vo da. Superintendência da Moeda li mente, apuradJ~ a. Insolvênela, verlft•.
do crédito e f.erio cobradas jUliw1a,. car se lo críse é passageira. e. saná.
mente com o acréScimo da· mora de velo adotaJ:ldo. nessa última hlpóte-
1,5% <um e melo lJOI' cento) ao mês, se. as providências necessânas ao
contada. deste a data da. apllc3cão prosseguimento das operações.
da. multa, quando nã.o forem liquida. § 2q A Intervenção provillórJa será.
das naquele prazo, uecutada. de .acOrdo com as ínstru-

I 49. A pena de sw;pensã-:l ou Ina, çõ~ espec:aJs estabel~cldas pelo COn·
billtação temporária. ou permanente, .selho .Monet~rlo NscloOnal, cabendo ~
de diretores das sociedades, será aplJ- Supermtendencla da. M o e d e. e do
ca.da quando forem apuradas írregu- Crédito designar o interventor. fI.
Ia.rldades admínístratívas graves na x~do-lhe prazo para. a regulariza
cond'Jção dos negócios soeiam, ou eao doa serviços Cu operações,
quando da, relncklêllcia em faJta.s 1,3' Em caso de intervenção para
que tenham dado Ill$ar à a,plJcação efeitos de I'quídaçâc, a. superlnten
ele multas à sociedade, dência da. Moeda e do Crédito de-

I 59. A pena de Intervenção pro- slgnatá também o llquld~te. que te
vlsória. será aplicada aos estabele- râ faculdade. e atrlbUiçoes idênticas
címentos que incidirem dol<;IJolmetl- às dos líquídantes das socledade.s
te nas faltas prev.stas AO § 29 dês. anônimas e flcará sujeito aos mes
te artIgo. ou nelas s!.stemàtica:nen- mos deveres.
te reincldlrem e, ainda, qunndo t.on- f 4' Enquanto durar a liquidação
trariarem o disposto no li 49 dés- ficarão swpensas lIs açlSes e quais
te arLlgo. ~lvo se 11. inooservãncLl., quer outras medidas judlCIa.'s can
pelos seus efeLtos prejudJciaIs· sôbre tra o estabelecimento.
Os depósitos. der causa à Intervenção ..,' d édl
de qUe trata o artigo 43 desta lei. Da Comlssao lIiaclollal li cr t()

I 69 A cassação da autorizaçlio pa- Rural
ra funciOnar será impOSta quando Art. ot4. Fica criada. a comissão
houver reincidêncIa, dept.ls de levan- Nac'onal de Crédito Rural, órgão es
tada a. inten'enção prov'Mrla, pn.s- tatal encarregado da parte norma.
sando o estabelecimento, em ~eguida, tlva da pclltlca de crédito l'ural ft,
ao reg!me de liquidação prevLsto no ser obedecida pelas inlltttuições fi-
artigo 45, desta leI. naneelra.s. na. forma prevista nas

• • . d'spnsicões seguintes e sem preJul.
§ 7 As penll:S d,!!advertencla, &US- ~ do dlspooto nos arllgos 2' 4q e 5~

penslio e lua!) lltaçao de ellretcres e ' , ,
multa pecunlÉlria varIável serão aplí- desta leI. ,
cactus pela SUperintend&ncla da Moe- Art, 45, A Com!Etão "Nacional de
da e do Crédltc·, com reour~o ilO Crédloo Rural, com sede no Plib'lto
COlUlelho lIIionetárJo Nacional, ·:nter· Federal, será con'5tltuida des segu:n
posto dentro de 8 (OILC) dlll~. a par- te.s membros:
Lir do recebimento da notlf cação. r _ D retor-Executlvo d~ 8uoo_In.

§ 8" A Intervenção, seja provl!!6- tendênc'e, da Moeda e do OrédHo
ria ou'para efeitos de ·liquidação. e QU!' a prCiSldfrá como delegado do
a cassaçlio da aulorbação par'l fun- Com.elho Monetário NacJonal:
c'onar serãC' determinados pelo ~~e- TI _ os' Direi ores da CartEira d~
nário do Conselho Monetá.rio Nac.:o- Cl'<!jiito Agr1c(J!a e Industrial do :Ban
nal, sob proposta da Supermtendên- "O ero Brn ,i! S A'
eía da Moeda e do CrU.to. " -",
.., nI - O Dlretm- da Carteira de Co-§.9. Nau será permltÍela a pnrt.lcl- 10nizaçãiJ do Banco do Brn.<l1 S. A.:

pnçao d03 agente3, nem de qua;:quer
cutras pessOll3, nll8 multas de que IV _ Um I:>U'·etor do Baru:o Nacio-
trata êste artigo" nal de CrMlto cooperativo;

§ 10. Quaisquer pC!sOas. f151c:1.5 -QU V _ Um Dire'or' do Banco N:lclo-
jl1'ldlcM, que praticarem cperaçõe·' na1 de Desenvolv'mento ECOnllmicO;
em desacôrdo com 9s pr~5criçõás VI _ Um Diretor do BlIne~ de cré.
r:;~f~;íz~~a~e~ f~:f~~rd~~~~rn;~: dJlo da Amal:6ma S. A.;
litulçli[) financeira, ficam su!elta,s à-~ VII _ Um D'retor do Banco Nor.
"Tlultas capitulada..~ nC'te' artIgo 'n:lé- dute do Brasil S. A.:
~endentemente de out~as s!ln~ões VIII _ Um Piret;r da Superlnte,n.
,plicá.vels, -M,,' d p'Jtl A......rla·

§ 11, Para efeito de verlf'car~.o do ~.nula a c ca "" ,
1isptsfo no parágrafo anterior, po- JX _ Um DIretor da superlnten-
:lerá. a Superlntendênc'a da Mo~d'l :lêncla Naclonlll do Aba~teclm~nto;

9 do Credito exigir a ClLlblciio ~ • t t d Minlsté
"'lente seu, eX1)res~amente e-eden- ,X - Um .r~?re.scn an e o . -
zlado, de quali'Quer documentos ou r,(:J da AgrlCu.tlll'3. ,
'Ivros de C':orlturação, eon" dpr?ndo- Parágrafo 6n!00. A desls'naçáll do r.e
,e a nell'atlva de atendlll'lPo'o a p~s' ilresentantl1 ou do Dite, or de q/Je
exl,,/lncla e~mO Jn!raeoo Jlno;ly~l f1'atam 0$ V"Jns IV a X dêSte artigO
'ambém de ap'llcacáo .de mUltas e d:verá SEI;' feita ll'~l() prazo de 1 (um)
demais Eanções apl.icáve s. :tllo. P«\P':idCI ser rmovacill,

Da lnterven;;ã, li Llquida<:ão Art.;'45. JIS' l'/Eoluções da C:nnls-
hrt. 43, A.~ lm!tiluírõeq finRne~\- 3§.O P3tl0"!l1 de-,cr,édlto Rural serã'O

~ll!l e.IItjo SUjeItas 11 ~11~rve!l~2.o pro- tomf.\t.as ":T 1!l9,lona ele seus Itlem
Y;r6ria nela Oe~nelll. do. C:lSOS btls e Hlbtr~tlé'as ao Comelho Mo-..
Pi'~'{~.LOS·1l() ~' 4~. J 59, dezt.1l le!Y·h\rlo Nac10nal~.
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de vDlltagfns decorr'i''ltes dI" (f\rgos
e funções e tempu de servlço. '

Art. 63, O Conselho Monetário Na
cional eíaborarà no prazo de 18 (cle.
IJ01tO) meles, a contar ih vigêncIa
desta lei, anteprojeto .1e ,Le! Orgâni
ta de MOÍ'dll e Crédito, a' s"r encnmí
nhado pelo Poder É::~cutl ro atl con.
gresso Nadona!.

Ad 64 Esta. lel en t:a:I', -em 'VIgor
90 (noventa) dias após a data de sua
publicação. revogadas as IÜ~;:lO.jçõcs
em contrario. -',

Brasfl1a, 13 de dezembro (te 1963.
- Ccsar P"Í<no. Presídenle, - Jo.'tJ
Maria Alk'lnln. Relator,

Projeto riq 1:865. de 1964
Torna obr!l/rltória ir. Vlnéulaç<Í"o

cto valor dds pensões ou cjuctisquer,
outros bC1lejicios vitalício., éon·
cedidos • _'lo FoGer PÚ!JlICO, ,aa

valor perêcntttal do salárlo-mln/
mo vIgente d: época. (lIl JlJtlllula•
I;âo. do rectll.etIl1lellfo pl'rante O
órgão_ lel1lslativo tmtopelellte.

(DO SR, Ei\llUANOEL .IVAISl\(A!I;Nj

(As ComlJ;sões de Oom.tltul~âo e J~s
, tiç.a e ele F'irumçl1,~)

O 'Congrl'!BSO N'IClonal decreta:
Àt't; 1° T6di e qualquer peosiia.

abono, contribUição ou beneficio vi
tallclo já oonce<!ido ou que venfia /l,
ser con!Jedldo pelo Poder PúblJto, tll
rá oorre.sponclência p..-rcl'lltual ao ta·
lãrlo·mlnimo vigente à ép<JCoa -de sUa
proposta perante os. órgãos legL~luti-L>
vos competentes. .

Projeto n" l,8641 de 1964 Parágrafo único - A vinc u1nç1io
determinada. nesle artigo será man· •

AutoriZfa. !I' poder Executivo a tida nos CMOS {te ma-jllraÇâó do sn1á
a/}rir o credtto eSl)ccLlI/ de :, •• :, rlo-mínlmo, durante o processamento
Cr$ 100,000,000,00 (cem lItllhões tia concessão ê ap6s à sua- efetlvaóilo,
de cruzeiros) I destinl1do à constru- de lorma. a tornar inalterável h eÓ!'·
çl1.o .de 11111a estátua do PresldC1l- rellpondêncUl llercentunl exJstente à.
te Kemtedy 1ui. Praça etos 'I'rl!s época FIa -IJl'oposta de cooceesão do O~-
POdêre8, em Brasll1ct,- D, Federal, neCIclo, -
-(DO SR "'(SIO ItOCII ) Art: "29 - A pru;enU! lei. entra:"

. A<. , , A , em vigor, na dllts, lIê sita !Jllb!lc~l;ilo,
(A Coml.ssão do 01l;trit-o :FoederalJ rel!oflà!ldO-Sé as disPOSiçlles etn ceo-

M .... N I l' 't trárlo,O vOl1gr"""o _ ao ona dec~e /1,: Justijl~o(Jção' (

.Art. ~t FIca ~ Poder l!lXeeutivló ll;U- Â·collces.sáo de pensões e o'ltrbs ~_
to:rle.~ 'A abl'lr um crMHi17 ~peo.:1lo1 neCíclO$ tendentes .. prestar >lsS'--

Al't.47, Quando oportuno, a. co-llpicllS de crédito rural contratadas de Cr$ .1~,ijOO. 000,00 (cem mi.~hõe.l'
míssão N.acwnaJ de crédltol Rtlral l;llt!Ulment~, com 00 p~<ltlútores ou de cruseírosr, lltoavés-do Minl.stérlo·
ct"nvoCarã 0.' reprelientnates das clltS~ ~\ln~_ ccoperatívas. ' da Fazenda, destinado à oonstrução-
sl:.s rurals, empregadores e emprega- J 10, PM'(t oS,flns,dn êisPL,~to r.l!s- de .uma estátua di> l're.~ldellte Zen.
dos. 'pllora. a~n,I~ç2.0 de .sugestões 'e arUgo Mnsl,\el'aln_tlll operações nedy, na Pl'açe dos Trê;; Poderes em
sôbre a. P/JlItlc.a de crédíto rural, sen- 1,11JIc:i$ de crédíto _rue,,-l 'U' contrata- Brasília,
do qre tais reunlõ:'s poderfLD ssr rés- cus por pruzo não jnfer;or fi ,120 'ce~. .Art. 2'1 Esta lei entrará em vigor,
iir.ad8S na: diversas regiões do. paiS', ',,) e vin!e' dia' na Iorrnn l)l'ev;sta na. data de sua publicação, revoga.
Vas Disposições Oeu118 e 'rransitôrms nas Je!>c numeras 492 e 3.253, de 3'0 da.s as disposições 1.'111 c(mtr.árJio,

<l~ .1,,<.,,10 (11.' 193~ e in (h W$ôSI<l de Jltstificaçãfl
.ArL"'48, ,São ti :m.;terldaspara o HI~7 .

Conselho MOnetário \~ac!Onal lls .."l~-' Um monumento à meméría de J<lhn
Íl!llçõ~B l<'gals e regularnentures do * 2° 'Os estabelectmentos que não Fltzgerald Kenneáy. é homenagem
ConE!elho da ôuperln(J:ndêncla da i' ..eudsrem às .obriZ<v.'íir.s do vre<~nte -ju.stll, embora não .bastante. poder-
Moed:i e do Crédito: que fica. extinto ,a'ligo I:lllÚP.r:10 oP!'.flJ pelo depósíto, se-Ià d:m que Q ,revsrên~la !al'l'EZ
peja presente lel, e da. ,Junta A<lml- r,o:) {.'.nu·ole da :::llu~rln!e.Qd~!Jcllt 'da fôsse _mode.st'a para a grandeza huma- -
nlstmt!vll da CaiXa de Al11ol'tização ~;(Ii;'{I~ e elo Crpdl'), no Búnco _ do Df! l! pvlít!ta da obra, do ex-prei'l.
e e'- lo círeu! te Stasll em conta vlnculada à l'Id!'lll d.<l1Lé ncrte-amerícano, mas nunca "
rn r ....ç..o aO me', 1 ante. .:l~ CiJmíllSiío Nacional de crédíto au- -------- ------,~-- exeessíva. A critica estaria na mo- .
Art. 49, As atr!blJições legaIS e re- ::l1 das 1mpOl"tãnc<Jls eorrespondentes, PROJETOS APRESENTADOS d~.stlz, da homenagem _ a imo!l!Jw.n-

gul:J.lncnlares da. Carteira de Redes- 1'\( todv ou em "l.ne, â(j'Jf)lur, opera. p' t (I 1 863 d' 1964 çíito marmórea para a eternidade. A
contos, G~ixa de Mob.ll~!io Bancú-' ,[,65, parn llplfc:lça(' n" forma que rOle o n,,· ,e 'Iembrllnça viva de SIlU reíto seria o
ría, Cartrirll. de OCmérc1o Ezterlo; e- [ÓI ,lodleadl:l pelR ll!et.mn C<Jmi&~Ílo e Cria COletof'lM Feà.erdf8 em mu- monumen:o allcqllada que o povo' bra-
FIscallzação Bancárlj! passam para 11 ?pl'Ovada ,pelo C,,,u.e~ho -Monetúrlo 'l/c-ios (:n Estado MPcrllàfll- sl1r1ro, lhe -levantarta,', o que te lhe;._
con.petêncla do - COllsO!<-ho Monetã:rJo :<9cicnlll. 'P v 1 t .. d • "iá t 'buc, que e.rJedjlCf.l /I dt'i.llUtrás evan ar no Cill.'nçaa a p"t. 'I nes s.
Nflflonal, qUlIndo se tl'llt~r de ma· § :l9, O Conselho M,111etA<'!u Nncio- pro.bi4êllctas. t'ld':me-síolcse dé Brl1.sílía, sel'a, :~!pe-
l:tr•a nocl1'lOfJv.a, e da $!lp.rlnte.ndên- na1. !Iv!' proposta da Com.5sií'" Na- nn~, tl'aduçãQ minlnl!ZlIda, em "pedra
c~a da ~O:da ~ dn crédlto"e do Ban-_ ~Ion(!) _'óe CrfdH.o R!,rnJ, f'3talnlecc. (DO SR, NEl' l\Ii\RA,NHilO) ou em bronllP des~a lembrança._
co, do BllUJ~ q,\n~do se tTa',ar de ~n- râ " t:H:a {le Juros q~e d,!VHll. \'.lwrllr (As CC\l'l1]scõEs:de conM,Jtúlçi':'o, e Jus- Fazendo o e:og-1o fún~b,.e àosmoT-
.férIa de fl.ca1tz ..çJl,o e de n<ltur .za, :mr~ llS (:{IV:àS a que 'Ie ref~!'e II pa- liça, de Ol'"arnento, &> Flsc..I:j,\nçáo tos na guerra do, p~lopon~so, pérl-
t'xecutiva. "Íl;(';,)i(' ,m(Jlriol', - Pmance.)ra e TomRda de Contas e de cje.!. ,na Vel',ç!io de Tucldr.õcs, l\,z:,a da-

Art.' 50, y.:'clIm t:ransf(','ldas pa.ra. 0/" +q Phfli determlnavã) rlo \'aJor Flnan<;.«s) qu~les 'heor6is ClljO; restos se est~n-
Banco (10 Bl'a.sl! e, 1\ ~~ atribuI • d ,. dJanl em tendas armadas no centõ()
'0 .' ,,' 1'" - - "~elld o P210& ,bancas PJl!'tlcllJaI'('S em O .Q}ngre.w NacIonal decl'eta: de Atenas: "Nilo s6me"nte O sru pais

P()'"~ c)(~cutlvas dO,M nlStér[o da Fa- ('peri,ç{lP.ç (je CI'É:a!to I'ur.'\l, proceder.
'lenda I elatlva~ ll(JS "erVlçOi. do me~o ,~." 11, rea)1]~!nmeno;s S?ll;e&trajs, tCI. Art. l~ São criadas coletorias F.'- con.Sfl'va-lhes Os nomes gravados em

; c~'C'Jlanl:. i~P..llct? por tla~e, 0- tr.,'o rnéC!lo dos derais nos OlUníclplÔS de Abreu de oolunas, mas alndn na.s l'eglõ~s as
A!'L ~L O poder ;Executivo, quan- UC!'Ó~;/(JS no; oleme.slJ'e ulJl.?rior, ('fe. Lima., Gllzr'Ua.ll~S, Bernardo Vlelra, mals 10ll>:lriqua3, em falt,a d~ epitMÍ'3,

do julgar Ol)Ortuno. t-omjlJ/Í pl"Jvidên- tt'"llrlo~5e_ lU, c<li'reções C(~"jl'~IE Uu. CRmll.l'aglb", c ..vale;ro, Chlí de Ale- a ,o,?meada, a fama. e1~Va-J~cs' ~, me-
eiRoS para ,",ur o Bat1co do Brasil, S, A. r·mle II seme.st,re sllbs)'Ju~nt". grlG, Con&Ú:lo, Cumnrli .. lt!ll'ethl, LÃ. mIma. um monumento lJ!1at_rlal . I?e

- gos de Itl!.engá, DCs Pombos, pontas' John F'lt2ge!'ald r';:ennea~ se J!O~el'la
pn~e ~ opel'a1' em câmbIo ppr conta §, õq A 11l<>::.sNvâllcla 'no' disl/ostoO de P~dt'as, pOl1te dOól Carvalho., Tu- dizer ter encpntrado, pelo prcdlglo da.
proprJa. - oeste aI (1:;0 ,ujelts'IÍ-_ Il - infrator li pa.retama. ", morte. rssa cOllsagrnCllo unlversal que

, Art, 52. P'ça transferido para o Te- nl~;t'" varl:l,!;eJ entre ,;% (CinCO ;;>O" Art. 29_' Para atender às de.spesu para Pér!<lles oerwva. os hel'<;!;5 ate.
50llro Nacional b mn,:,t" .. ,~ das emls·, Cel,(ll e lO,~ (dei/',?or ~eutOl ~ôbre desta lGl, " podtt ExeclltJ\'o' flc,. all- n1enses, pol~, de fato, a ,come<;:!!o que
sões feitas por rol1citação da Ca.txa os valores.. naa aP!"'<tdClJ em Cl'tdJto todz9.ào a abril' um crédito e.~pecil\J el?oclonou o mund{) ,Inl-ell'o, e as ma
de Moblllzaçào Bancária. e 'da Cal·te~- rural 'e j~a(J. reçQlhldJ" em p1'lIZO há. pelo Mlnlsterlo da Fazenda, 110 valo!' mfestnções, profundas e -eJJ:lt!ntll.neas,
ra de f100~OOI)WS. ' bll. a .qual, unpost41 p~Js. Supermten. de Cr$ 100.000.000,00 (cem mlJhó~s de pe.!'Jlt que cerclU'!un' seu desapare-

,'\Xt. 5;J, FIca Q Poder Executivo ~~~Il~:OMg;;~G [ô/oíg~1~~a tepl'~<la de cruzelro.s). Mslm d1~crimirnldCJ6: e!mento foram a hOmenagem imate-
uut.orizaôo 1\ abrir crédito especial Cllnselho MODCli1rio ~a,nl.m:u MatJ~rj!1l de consumo e trtinsfol'Dlll- rlal gue a humanidade inteira lhe tl'l-
llmitaqo à importânCia da!! em,h;- t '" . , '- '. çill;) - Cr$ 5.000,000,00; butou:"
sõe.s ê? papel l1lQedll encllIPpadas }lOS N;: ,~8, FWlI cda~ I) r:).~~!tu;.o dI! Ma,erial Ilc1mancnte - , .... ,'~.. AMlm, nssccmmo-nos li Humanlda-
têrmo~ do artigo 52; desta. l~I, para APC.fe~ç<>a.m~nt-J d~ T~Il'Jal!1ll.d"re! Cr$ 18,000.000,00; de, rel"llhendo tMas a.s mll~:fest'.lçõe:;
CPllstltuição de recurso de qu~ tl:atl1 em Inutltulçoes fie ~'.édlto "lATIC" Serviços GeraJ.s _ 01'$ 16,000,000,00 esplrltllalS oU tôàs tr. gGmz de sen·
o panigrafo iínlr.o do artigo 24-(1 li- .','.(lm personalldade nrldlca próp!'ill EnoorgOS ';'\·el'.s~ CI'$ S,ooo,(JOO.OO~ tilnen~ exprCF,SOs peJo povo bra.s''t.
~uld!1J;ão da,s re.'lP<lnsabilld,ades fi· tte 1.UtlirE':<'ll, llulárlllll,'a- 1lp.s/lnJ.do Q Equlpanwut<\S e Instllhl!;õcS • ,', .• ," leu? pelO evento. da DallaS, traduz[..
llfl.ncelrl1S do Tesouro Nacional no promovcl o ~~3envoJylmp.nN '-écnl!)i". Cr$ ,56.COO ,000.00, ,remo~. em Irta.lél'l!t, tudo L-so, _,
Banco do BrM!l, mediante l1provl1~ão p'Of!3HI.a' désse.s trqb~ lIa,lore;;, Art, 3" -Revogadas 115 dj;,'P(I~ções em Dal o monumento a J~hn F1t2gemld
,do Poder Legislativo, ao qual será .• 14 9 lATIO será clll'telldo pcr contrál'lo, e1Ita lot entrará em VlgOl' KenMdy; cldll.dlio do mundo.
511bmet,lda a. lista comp1etll. dos dt;" Ó?I to!I)!l'~t(l dAs, lIlstltUll

í
' óê S de c,é. na dàta. de sua publicação Sala das seE5tíes, em 16 de janeh"O

bltos Msm amort'zados, r\,w pll'''!'!ig' ou pm;GlCl! liras cortCb. Silla das,Sessões." de. 1064. :- Anísio Rocha.
~, , pon(\entll !l 0.10% (d~z centl.oslmót lY.!r

§ lq O crcdlte e.speclnl de que ccnw~ do.s salárIos pago~ ou credita ' Just!jicatlt'({
t;;f>lbJ\ ê9

1
te r~l'tigl) ~,e;fL regL~trto·alh~.pelo dos Roa respectlvO,l; ~mpreg.1d11il pc; ~ mun!cipfos cltlldós, crllidos há

,~r pna ",e CO!)"!'" ~ !lU. m<••lc;n doações, plll'ticu1àl'es e SUbVll!1liõeg ..o.
m~n 'A! dlstrll:mldo lW 1 eso,uro NRClo- vI!rnamentl\ls e pela. renda de ~eu p"a. menos' de um a.no. mas com graMes
nal. Lrlmómo ~bilidadeJl de pl'ogresso, vêem-se

t ;, pl'ejudicado.s em seu dcsénvolvlmento,
§ 2'1 A. Conndorla ~eral da .Re- § 2", Os 6rglíos de ncl.ulin!stração, LevaJldo'se em con.sldefl••bJ ae que

Vilblico. provjdenci!ll'~ !u;J sentido (j C18callzaçã<l, consult.a !! Uel!e.5()l'lll. do seus l1ablta.ntes e ~contrlbulntcs te.
QUI.' li recei~ provepiellte tia pperlL- fATIO sel'!ío constlhüi.JS por Indica- nham de dCj;loC!U'.s!! pau outrB,$ ~e.
çiio de crédIto autor'~nel!l nllste ar· ç!lo dns entJdades lié cjJ.ue represe!!, des, A fIm M efetuar 0& pagamen
N~o seja Incorporada dc conforml- tatlvas das categorias )roflS!llonals âM tos d<lll Imposto'!, deixando seus es
dllde com e dLqposto no artigo 73 da empregados e dos trllblllhad')rei- dus tabeleclmento.& comérclâis abandonn-
Constltuíd\c Federal. IllStltulções de crédito, dos e suas pequenJl.$ indústrIas sem It

Ar/;~ I 54, O COnselho 'MonetárIo t - t''':- ,,- vJ.sta. permanente de seUS lIro-...rletã-
NaciOnal, a., Superintendência dll Ar 1\9, COn 'lllunm em vigor O§ pre. dós,' Essll. medida Ida. benetloiar 80-
Moeda e do Crédito, o Bancli" de' ,'e!tos constantes ou re.sllltantés' de brémáneirir. aquelas promJssÓl'as clda
Brasil e os estabeleclm12ntos c<lllga· disposições legais que não tenham de.s, evItando a. sonege.çáo dos Im~
dos de que tonta "o artfgi.J 24 gozard.o sido mocl!tlClldcs ou revogados pela postos peia facilidade dI! seus paga
do~ favores e prlv,léglos, mcluslvc, pl'....~ente lei. -', ~ menêo.s, e. oonseqUentemenbe, seria
!Jscals, que são prôprlod da FazeIl- Art. 60, A ol1lanlzaç1íoe o tlmcio- mals Uma parcela pua o soergUI-
':la NoC!on~l. namento dl1 Comls.~il.) NRclonal dê mento e prosperidade da. ·Nag/!.o.

<\.l't. 55, í\ Supel'in.rendêr.oia dn Orefl:too Rurlll serão regulados 'mé- ~Ia das 8es.sõl!s.. - Neu J.!(J.ra-
M',cda e di) Crédlío terá quadre' ê diante ato do Poder'El:ecllth'ol dentro nUão,'
regime de pessoal pr6orios, aprova- do pr,azo de !lO (novcnt.lt) dias oonta~
Ms pelos Conselho Monetár!o Na. do da da.ta da public~ção desta. leI.
donaJ; a admissão 'tie 'lOVOS funo', . llJ't, /11, O COns<!lho UO!letá.Tio
mlrlos t-écnlcos, admin.!Strat vos ou Nacional fixart\ prazo para a adapta
<le portaria será <cita mediante con- çlio das instlêUloãôes ilnll.noelrM e de
clll'OO públlco de provas. ~ suas operações às dÜlposlções eSÚlbe_

Art.' 56, Os empl'éstlmos· às au- lecJ.das na presente ~I, niío poilendo
t I I d d d éste prazo,. em -nenhuma hipótese tII
nrqll as; e so~ e a e,; e economia trapassar de 27" (duze.o'.'S a 'fttenta)

mlsl.a., bem CPlnO aos -Estados El MII- "w ""'"
nlclplos através do Banco do' Era- dias da data da vigência desta lei,
õll e dos est.a.beloomentos colgadas a Art, 6'2 - Aos trabalnnóores ml fns·
qUe Se refere o artigo 24 dependerão tttulções de crédito subordlnndos ao
de prévia. autorização legislativa, reglrile da. O'onsoUdaçdo dll8 LeIs do
'Art, 57, Os ~ Bancos' particulares I'l'ablílho lê usegura.cta. _1\ rl!lllllalnCn.

manterão Obl'lgat6rlament~ pelo mil, tação proflAs!onaJ em que se estabe
11l'.q 10% (dez wt oento) 4e seus de. leçam condições de remuneraçll.o
p{isit~ !AJtals aplicados élll. operaçõell eondlgtUl. respeitada à. eq'JJ,"Il!~nlJl!
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Uncla social ao beneílclárlo- _pressu
:põe, antes de tudo, (I satisfaçao das
necessidades assistcnoíats mais prí
lllárias do cldadâo. dentro do amlnen
te social em que vive.

Acontece que, multas vêzes. a tra
miLaçiio do projeto correspondente à
concessào demanda tanto tempo. que
o auxilie, 80 ser drrerldc, já 111.' torm
completamente obsoleto, não bastan
do para atender -its mais primárias
neccsslcndes , ,

Ainda há dias, tivemos oportunida
de de relatar, na oonussão de 1'41an
çns desta CâmOlG, projeto de lei Que
11\ tramítava, no qual se objetivava
11 eone"",f,o de pensão no valor de
CI'I) M,] t,o (quinhentos cruzeiros)
.,l\\ .nsais,

FInja vJStu a lnlJtJ' lda de de tal be
ncfkio diante ela rea.ídade 111lnfc:o
nnnn dos nossos d:a$~

.rustcmente de~ejnndo evltar a re
petu:i\o de la! dísparate. é que pro
pomos e submetemos à Ilustre Câma
ru ;los Deputadcs o presente projeto
de Iel, visando 11 vínculaeão das pen

',oes (. demais benencios ao SIIJál'ío
mínlll10 vigente à época da forllln:ll
çáo de r~Querimento. formulado pe
rante OS -?I'gãos legislativos compe
tellt~.~ à til! conces:ão, observada s.
base p,rcelltllJl comp.,tivel com a des
tlna~ão do favor. valor êsse mojora
..i,'/·I de acôrdo com as val'lações dA-
qeue snlár;o-mJlIlmo.

No ent.Jnfo melhor d!rá a CaB:!, na
sua r,n -dol'ln.

Slllu dns SE'l!FÕes, 17 de mal'ço lIe
1964, _ Deputado Emmanoel \VaiS
'wan1l.

A época áurea ela borracha (época Izar toda a vIda do Na~ão. compro- qlrin, as respon.:iávels pela sanlFent&
do "0\11'0 negro", como era chama, metendo tOOM as suas estruturas, revoruçao uoortnde, pela decisüo JUl.
dai, já passou. as iab"JJosvs lUcros ameaçando derrOCQ,~ nossas institui- tnóüca do general oumpío MourAo
que ela proporclonou rorem tomados ções, minando e s:Jlapando a díselplí- e dos glorlosas comandantes de llQioo
aos nordestinos e amazônIcos que ex- na e a hIerarquia Das classes arma- sa... tõrçllS armadas,
ploravam e ocupavam aquela porção das, desrespeitando e usurpando 'Itr.· Há dois dias passados - t?D1GS
de terra, através de lmpo.slo~ NCOI'- bulções do Congresso !l:llcJonlll, mar- confirmação dêsse f.tto - na Embat~
ChlU!tes (24~;). Bas~a dizer. que li glncllzaudo o Poder JUdiciário, te- xada 'da Rússia grande -qurmtldade
>r:err:tór!o lJgurav<l entre os t,res ]):In- vando a NllÇÜO ao caos e 11 destrui- de documentos fOi Incinerada, Do
~IPR1s eontnbuíntes na receíta geml ção, para que o comunismo interna- cumentos comprometedores, sem dú
ca Unlao. , cional a dominasse como presa iácii vida. O embatxador cubano. numa

Quanlo às obras públ.cas, .)ue po- e Indefesa. atitude que caractertzc ().'l covardes e
derl~m e'/'p~r8r os acríanos úos sem; A atitude heróica de nossas elas- os compcometídos, fugia para hlgar
_admUll.Straaores, se nao souberam ses armadas sob o comando dl!cse Jgnoraclo. e Exércllo e a PolJcla da
como defeJ.ldel· o "ouro negro" que cabo de gll~"ru que é uma leóe,l:Ja Guanabara, ao mesmo tempo, pren
,e transíería, prcgress.vamente, pera de glõl'ia para O Brasll, o general diam tecnícos , chineses convuoRI1o,s
a Asía? , Olímpio MOUliío Fllho. pôs termo, para o Bra6í1 a fim de imporem ()

Os sertngaís de cultura - unlco nraças a DeM. ao perigo ímtucnte terror e assassinarem brasueíros Ies-
2'€Cl!,SO 0;!lP~z de fazer frente à pro- do domín o comunista. ponsávels pela resístência à comuru-
,hçao aSIática - só foram lembra.' zação do pais. pc tal sorte avança"
de, tardiamente. cuidou-se então Nos documentos apreendidos, '11.'1':- ra o processo de bolehevízação lle6ta

de plantar seringais nos E:.ôtudo.s da r.earem os comandantes vítortosos p~t I brnsíl i d
Bahla e São paulo, de~preza!lilh-"~_ o com perplexidade," a pedelção dos " .; a, que 1'1l$1 e I'OS renega Os re-

v , . ceb.cm dólares da ohíns de Mau-l'ae·
-hnbltat" naturaí da "he;vea bra- planos da rev(llução comunu..ta qllP '1'Unl:, numa luta de.sc.<perada para,
",ilieme", o Acre. produtor do melhor serra deDagrada dentro de poucos vttorlosa a revolução comunista, d;s-
látex do mundo. dias e que banhacía de sangue o t li li d . d

Diante dN'-~n ameaca e da produ- chão de nossa Pátrja. O golpe téc. pu arem. a,O, n as e Pequím e e
ção nacional de bOl'rachll s,ntét ca" nico cOffiunLsta era de tal sorte ldea.- MOBCOU, os despojos desta Nação e
as per"pectlva,s econônI,cas para o Jlzado que somente gên:og na art~ ciêstc povo.
novo Estado, são as mais .;QillbrJa;;, macabra ôa destruição e da mor!.. E' no exato momento em que Qa

Urge poLs. d.lversl!lcar (J IDlds rã.. poderIam concebê-lo, Não se. '.em llroslleIros, estanccido'1 e pelpkxo~.
pldamente po<slvel a '/'Ull ezonomia, dúvida de que o slnlstro planejamen- tomam conhe:lmento dêsse6 laLos,
aproveitando o .Jcu 11010 Jllur.clante lo iôra e:.quematlzado por ~C:l:00s que nós' representantes do povo l1vre
e fért.ll. Todavia. pllJ'a superar as especializadisslmos, dentro da Em- e democrata ll~ste pais, l"vant8010•
def ciências. de uma estrutura agrã- batxada. de Mo.<cou, no Rio de Ja- nossll voz deõla trlbun(l do Parla
rIa prImitiva, Clll'elle o EMaâo de pe.'· nelrO. mento J3rasileho, num apêlo angllbtl~
.'oal esllecializado para o l.rato do.> De hâ temp:lS, e quanta.~ vêzes de. anil' e patriótIco. 1I0 eminente pre-
SSStUltcs do campo. nunciilmos tal fato desta tribuna, pOl' sidentc Ramerl Mazzl]l1 e aos bravoa

A criação do Ooleglo Agrlcola pIO- intermédio da Embaillada de Cuba. e heróiCOS comandantES da Revolu,ão
po.sto neste projrto. há de superar armas poderosI.ssima5 en~:avam no vítoríOsa, pala que, Imedílltamente,
e.s.sas deflciênclas. pais, pelo Nordeste ou pelo pôrt" d~ de terminem o romplmenlo de no<.saa

O Ministério da Agricultura que Vitória, sendo distribuídas, com c()- -reiações dlplomáUColS. COmerciais 0\&
Projeto n~ 1.866, de 1964 já mantém 54 estab~lecJmentbs 000- IIhec;menlo e conIvência dns lIutorl- de qualquer outra espécie, com ..

Autoriza o Poder Executivo a gêneres em todo o tel'l:tórlo Nado- dades a SindIcatos e lideres comu- Rússia, com CUbll, com li Tcheco..EA~
aurir, através do MI1l!stério aa nal há de eS!Cllder ê-se beneflcJo ao :listas' a"asalhadO$ _na legenda' pete- lováquill e CO/l1 todos ·OS paisas SI!.·
Af/rieullllrfl, o credIto eSpecial de Eü:ldo !Uais novo e mais pobre lia bista, E'i do conhecimento dB Na.;i\.o télltes do c()muni."mo internllcload.
CrS 40.000,OOO.CO (quarenta 1111' Federa~ao. que de há muito o Sr. Francisco JU- Se a Nação ell1ge punJção pa.r&

lh,)es de cruzeiros \ 'Jara atcmler &lIa das Sesijões, 6 de ic\'erelro de Hão armava 1\5 SUllS llglls cllmp.>ne- nquéles que nos levaram ao regime
rIS despeSas de eO/lslruqóo e ins- I~H, - Dep. Arlllatl~'l t.eíte. Sl1S, distribuindo a mancheias metrll- de semi-ocupação do Brllsl1 pelo co~
tataqi!o de um Co'égiO Agricola IV _ O sn -PRESIDENIJ'E' Ihadorll.S e arm<lS automáti~as na zu- munismo Inlernaclonlll; se o povo
em Rio Branco, Estado do Acre, •. ". na rural nordestlna. Na.~ vespec'ils da bras1leiro clama pela caseação dos

Está finll-J. a leilul'll do e"pedJ~nL~. revoluçlio entral'am em Brasílla, pa~ mandat:Js dos deputados comunlstaa
• (DO SU, AnlllANDO LEITE) Tem a plIlavra o 6r., Oswaldo Za- 1'1\ serem entl'egues aos -grupos de que comandavam a "opcl'ação tral~

,As ComIDões de Educaçã.o e Cultura, ncllo para umlJ comunJcaçáo. onze", vÓlrios cllmlnhõ~ carreg9d;,& ção", porque i!le.. não represen:am 11
de Orçamento, de· Fiscalização Fina)J- O SR, OSWALDO ZASELLO: com armas a·utomátlcll.';. povo mas os ltlterCs~es da Rú.o;r.~: s,
ceira e Tomllda d~ Contas e de FI. a d;gnldade e a 110ma do Brasil lõáO

nanç.as) (té a segUÍ1I/e cOlltu/I!caçao) _ s- Nós parlamentares . que formnmoE conspurcados com li presença de lll'l~
Presldente. o resporuâval pl'incíP;i nestE! C~Jl, Jl, ,,res16tê~Cla ç<lntra A co~ m/nosos internacional sem n::lSl;O so.

e congresso Nllcional decl'etll: peloo dramlUlc~s momentos que aon- mUDlzaçao. dt.~te paIS, vl,ve:nos ~qU~ lo, não se comp:ecllderá condescen
Art, 19 Fictl criado em RIo Branco. Iam a ,Nação, nlio se discute, eMUla- em :Br~íl1a dlllS.. de angustia e ~~ dêncla com a R(u;.·;slll, com cuba, com

Capital do Estado do Acre, um Colé' se Jànlo Quadr(}..~. A comunlzação do apr~ensoes, vltollosas ,fõsseT a6 ~C;;.. a Tcheco-Eslováquia.
gio Agrícola, subordinado ao Minlsté- pais, se não leve ln1cio, teve seqllên. das comunlstM e wlvez. ,o p~red. Impõe-se, como medida de salva
rio da Agricultura, nos moldes dOIS já Cd\ e começou a se materializar sob fu~cJonasse nos. mllr_os . unensos ao guardllr e de segurança do Br33IJ, o
elllstmtes em outras ·Unldades da Fe- a re~polJSQbilldllde dêSSe mau 1>:llSi. prop,rlo Con~rC6'o NacIonal. O de- rompimento imediato de n:JSSRs reJa,·
deração. Jelra, sesperado pronuncIamento e llS amea- çõ~ tolal.<; cQm o mlljlc!Q comunlstlt.

Ar!. 29 Para fazer face às despe!n$ " ças aqui proferidas peJo, Dep1\lado A Revolução será. tl'alda em l,eus
de construção e instalação do referido A polltlca externa Independentê', Almino AfOIliO, em nome da atê en· trl'tl bj t' t ','h"
Colérdo fica o Poder Executivo auto. rótulo pomposo paIa ,a ploltiCA_ Inter· tão "maio:ia parlamentar". nos da. g~asIfel~ ~e eo;;;~~:;'a; as~ o~~me:
rlzado 'o. ebrlr pelo Ministério da nat;oual que o BraSIl IIdotara, erl' Vil. conta do banho de sangue que balllado:es comunistlls continuarem
Agricultura. o ci'Mlto "",pecJal de qua- ~ofl'ia, na verdade, o plano SiniSl,rO tingiria e:.ta Naçào. sua obra macabra de destruição do
rentl! milhões de cl'uzelros Idealizador por Jt\nlo Quadros e pe- E o quartel de tõda li criminosa l!tl- Bl'l\si1. (Milito be-III).
01',$ 40,000,000.00). los comunlstas que, nUma manobra vldadc comunista no :Btasll. era, e .

l'nrÍlgt'a!o tinlco, O orçamento ge· JI,(eUgente e hábil, sWltentaram ~\1!1 talvez ainda I;eja a própria Emixlixll- O -sn, ARMANDO <'onnt-:,\:
rnl d!! ReplilJlica, consignará. anual- Cllndldatura. ele se colllunlza.r o Sm- da da Rússia, Oontrariando EIS clau-
mente, pelo }1111lstérlo da Agrlllultu- sil, a~lloStando-llOS de no..."''OI> alia.'los sulas limitativas que condlcional'Uln (~i! a se{Juiute colllll1rleaçüo) - Sr,
ra, fl.5 dot(\~oe-s necess~rJ(ls à mnnu- e am.gas tradIcionais" o roo.tamento de nossas relações C\J1lí Presfdente:
trn,no do refel'ldo COi(·gl<!. Com a "po1ltlca externn indepen- n UnIão SOviética, o emooixador Fu- Encontrllv<l-me ontem. à tunlr, en.

Art.. 3" Esta lel :mtr~ra em vip;m 1l('l1fe", 1n1Cjou-se o ciclo da verda- mim de há multo percorria o Br~sl! tregue aos meus afazerel> de pada
nu tinta dl'l SUa pub jCll~ao, I'evogada! dell'e polftlca entreg1Jlsta, pois, de Inlell'o sendo SUa maIs recente via· mental' na C!omis.são de Or~nl1lento
ns dJ,<,poslçôe:;; em contrãl'!o, então por deante. o lovêrno bta.sHel- gem aqueia feita a Pe:nàmbuco na desta. Casa quundo o Deputado Stéllo

Justificação 1'0 traia So verd-ade1ras sentimentos qual determinare que o comun,,;!.::t Maroja fez uso da palavra pm'll pres
de brasllldade de nosso povo, antre. Miguel Armes interferisse no sentido tal' homeI'l;llilem 1I0 Pl'ofl'.!s,!r JOs~ Au-

... JusLl!lc<'-5e o proje,to pelo verdadel. gando-nos. galopantemente, nos bra- de 001' cOl1SJStência aos propó,;nos gusto ~t!ll'a Danta.<;, recem-Ia.eoldo
ro estado de calamIdade em que se ÇOs dos interêsses moscovitas. contlOulstaB do SI', João GOUllll't, em Belem, CflplÚlI do Estado do Pa-
ellcontra o ensino no Estlldo do Acre, Seu sucesso)' talvez o mais mc:llo- E' essa atitude ao lado de sua per. rá, Dal, Senhores. Deputadas. a ml.

Sl'glmdo dados estatlstlcos fornrol- c-e de tod<J6 Os demagogos que l' la te t' idad n a li do nha ausência por ocnsião da fala da.
dos pela Secr~tllrln de Educação d<1 wrglram no pais homem fraco e sem ml1Jlfn ta I~, vol~clo~Jfepg~m~l1~i'ta quele ,Ilustre parlamentar, pois, gem
EStado, o numero de analfabeto:l per onalldade • ssl do 1 mov men o e, o ", • o motIvo alegado. aqui estarIa para.
a.tinge- a quase dois terços dos seun 'S t 'j prde °lna pe OS 00- lnequlvoC<\. mamfestnçlio de intrornls- solidarizar-me com a.s Pil!avl'as daque~
170.000 hablutllf.es. munls as qu~ á om navam. o Parti- são de. 'Russia nos assuntos de 1ll),<;S1l I.e colega. E lIerescentarla ainda que

A União que manteve o ex-Terri- do Trabalhl.sta, deu cOntl~Uldade 'polltlca interna. o Mestre Meira o Mestre de tantu
tÓl'io sob $,' sua tutela durante maIs de êlJflls~. â "polltlca exler~a indepen- O núme:'o de Cl}banos presos n0 gerações, era um dos ma:s brllhantu
60 anos, jamais COgitou da ooluçlío dos dente • allando -a essa açaO no plano Nordeste, alg'\.IM técnicos em guer:íls espiritos que o pará pOSliuiu, como
seUs problemas básicos tais como - Internacional, a pollllca de corrup- de guerrllhll.!i. e a. quantidade de ar- também notável hOmem público. EI1
educação. saúd~, t1'ansporLe. obras pí\. ~~1t~ pebculaltloino i\mblto interno da mas tchecas entradas no Brasil I:tra- o conheci Da Fllculdade de Direlw,.
bUcas, etc.• nwn flagrante desrespei- - Ica ras e 1'0.. 'lés de CUba, comprovam. da mesma Quando fui seu a~uno. Suas a.U1M
to aos preceitos constitucionais esta- Sendo a polltlca externa do Brasil forola, a íllterferêncla dê<l.se pais na eram cheias d-e ensInamentos jllrfdlw

beJecídos. a proJepllo da, pollllca ln terna "do- pl'epa.ração do llUlvlmento comunista eas. COl1lJecendo prillundamente o
Hoje, elevado a cOll\llçllo de Fstado tada pelo govêrno expulso do pal.s. no Brasll LatIm. tácll eram as suas explloa-

membro da Federação, o Acre herdou oficlaJntente'prOCUl'lWRm lIIl autorlda-" ' ções sõbre Direito Civil. E dessas lII,\..
tôda B inctirla todo o descaso tcdo des brasileiras. no maior crime ~ 11:'4 1'l.ull8in.•<40 seus satélites, p.m- las tirR1'am Sl\lts discípulos aquêles .....
A _"aftA=" ..- .malslnada tutela. Ie&a-pátr;e. JIi ConheCIdo, d.l"lo~anl. clpalmen!" Ouba e A Tcbeco-l!:&IJv!Í.- b;O;; elJ.'linamentcs.
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,IMais tarde Mestre. Melra, após ter dísse o saudoso sallel; de oiíveira, não mente o prestigio do Congresso e por O' SR. l\fAGALHAES MELO:,
.ido Deputado Estadual e Senador' à se deve confundir opln'âo com emo- via de consequêncía o. própr:o regime
~"semb!~a' do Pará, ísso antes de ção pública - tomar as medicas in- democrático. .<Jltuito bem) (para uma comunicação): - Se..
1930, levado pelas mãos do nosso 3UU- dispensáveis ao combate real .l. In- nhOI' Presidente, com a' cabeça fda.
doso Chefe General Magalhães Bam- fiação, que está desagregando u ea- O SR. l'RESIDEI\'TE: como de (,utras vezes em que asso..
.ta, passava a integrar a representa- pítal, o trabalho e a :esperan~a do tLenoir- Vargas) '_ A reclamaçãc meí à tribuna deste.Ca!a para pres-
ção do F.st.ado do PaI'á no Senado Pe- 'povo brasileiro Foi a inflação que de V. Exa. será levada ao conheci- tar qualquer depoímento à Nação sõ-

, dera I, pera legenda do P(}1'~ldo Social desmoralizou, 'M. vida do día-a-dia, mente do Presídente-tltular., que está b!e o clima de ~segurança de que,
,Democratíco, onde sua presença fez o carísma goulutiano. Ou 'a revoíu- Com as mesmas preocupações de V fora presa o meu 'E3tado Pernambu
logo sentir por bemetaborados trabu- çi'io contém a Inflação, ou, mais dia, co, volto, hoje" para, l'curirmal' que G
lhos de Comissões e -orações proferi- menos dia, será contida por e~. E EJxa. e está, .segundo íntormou a As- meu dl'po;menk, aquí feito, anterior
das em 1'1'61 das bõas causas do .8ra- será, então, a guerra c:víl. O cOI11!)a- sessorra, fazendo uma revísüo dos mente, tinha tõda procedência, pois.

·Ilíl. Terminado o seu mandato de Se. te á inflação não é, apenas, um ca- projetos ma's ímpcrtantes 'para pro- que os acontecimentos revolucíonários
,:nador, o povo paraenss o elegeu para pi1ulo'da política monetária. El:i en- vídencíar a su aínclusão na Ordem do de l~ de abril vieram pr~'var que,
11 Colmara do;; Deputados', onde' foi o volve ainda' a questão da mora lida- DIa. ' em pernambuco, reaãnente, se msta.,
mesmo Mestre a dar ensinamentos a de admínlstratíva, da lute. contra a O SR. LAERTE, VIEIRA: Iara um govêrno de estlJo comunista.
'6s outros, conhecedor perfeito que sonegação de 'Impostos e da guerra Ma!', o que desejo destr car aqui,
era do trato das coisas publicas. contra o contrabando o l1: triste aí'l'- (para uma C01llullicacáo. sem revi- sobretudo, é a acão do Gencral Ju.<~.

Com a transfer.êllcla da Caplta! Pe- mar _ mas é verdade _ que multo ,~ão do orador) - Sr. Presidente tino Alves Bastos, Chefe do IV EK~l'.
deral para Brasília, Mestre Meira deu se emíuu neste País pm'a o benefi- quando nós os democratas desta Nn.: Mo, que comandou coer os seus C<l~
por encerrada a sua brilhante traje_o cio direto OU indireto de ladrões nu~ ção dizíamos que os cCmtm!stas avan- mandados, em hora hístõríca, a ação
tório. na vida polltica. tór.os do dlnhelro-do povo; pelegos, çavam ,a passos Iargos, do lado de lá mllítar naquela zcna mais critica e
,Ohefe de uma prole 'que honra o Sonegadore.~, contrabandistas e conhe- denunclavam que se criar a a Indús- dlficH da Ncçiio brasilcíre . Todos C1l4 .,

Pará, tinha à frente dela Os Doutores cidos manípularloree das negociatas á' tría do comunlsmo no Brasil. Alguns piamn.. o que, Pernnmbuco repre: elí.., "
Otávio, Augusto, CeciJ e Sílvio Meira. 'somllr{l da ndrmnlstração. O Presl- políticos ,- dIziam êles - exploravam ~vao sob o ponto de vJ.5ta' estratégici.
Todosêlea herdaram 'do Mestre a in- dente que vamos eleger tem êsse com- o comunismo para obter rendimentos \deol6g1cO c polHico, no dp.,encandell
telígêncla 'e a honradez. prestando, os promíseo para com o Bra.~il. Dcverá eíeítora's. A quantidade de material mento do processo revo]['c):nãrfo, no
mais assinalados servícos à causa pú- ser ínflexívível , ll: preferível que seja subversívo apreendido pelas autorída- tadamenta porque ali, de' Ionba :lota.
blíca. '. um mítítar apartfdárío e tncorn.pü- des, munições. Sr. Presidente, que se, v'nha tramando n su!Jver'sÍlo "'''A-

, vel, Mas mhítar ou ClV\!, terá de ven- apenas no Estado do Rio" ;;omam' vés de um estado maior do Parl,do
1iii'os letras e nas artes Mestre Au- cer, logo que possível, a guerra úmc.a, quantidades que poderíarn suprir, o Comun'sta Braslte.ro , Mercê, PO:2!tl.

gusta ,Meira sempre se destacou. Bn· aq~ela que, !lUlls do qu,e f1!-!s!1s ::leo, Prírne'rn Exército: bazucas, morteírcs, da. .clarividência. d~qllme tlustre çhi'fe
tre outoros trabalhas. destaca-se aquê- logms aprendJdas de oUVido, atira real. granadas, muniçõe,'de uma forma ge_ mlhtar, sem exc(',5("'~, ,em v!a!:mr'la.
]e dCl1ominado "Brasi!e!s", em qllJ a mente irmãos contra irmúo.~, cJas~es, ral demonstranI qlle no'te "'aIS",' real- Ie q!la.~~ sem del'i'll1namenfo, ete <;an-
exemplo d "Lusía"das", can" a te'1'_ ~ '" 1 fj' o.~" '" contra cl!l.sses: a guerra cantI'a a po- mente. não existiam aquêles'que que- glle~.a oreen, , ot:l re,,!aurad,l,' Q u:n
N b~ns lelra., , breza !l~mllhante. da nossa I~oed,:. E riam arlal' 11 lndustiia do Comunismo ~OV~lllO dCl~Ool'eI,'co,hoJeocupa ,u di4

E assim fOi a vida provcitosa de In~cess:U:l<? sem dl!vida. redUZir à '~,:I- Mas 'ext~iam os que vendo o peego leçuo do E.'tado.
um 110mem" que nascendo no' R.o ça~ pohilc:!" medlllI;tl! processo, logal vermelho com~a 'Iam e tudo fazilÍm Outro !,OlIto :"~ de'e}o rCS'~!h:
Grande. do NOl'te, deu tudo de si; ain- a Isgulnr" OI! comtln<~ta?, Mas não sc para cC'l1':ervar o regin",,' democrát:cv ne.sta. ~p,urt\lI1id,.~e" ~orqt () con.";l,l,,,
da. mUlto jovem, à terre que eJ~geu d~ve ill!lt,tlllr, t;0 BIllSII. a perseg!l1- 2m nOSSa Nação. ~m a :clhl1_nro. qile I.ca:·u, lU Hi,:o-
,tIara. berÇo de seu.~ filhos e que qU~l"a çf'-o poJltlca a titulo de, fazer repres- ' '. " " lia ~d-;t~ pal,s._c C' ~r0I1:1!lc.rJ!llenID do
çomo se fôSse a sua própria terra na- sao ao comunt~1llo. A democracia t~m ,HOJlo" em ple~o proCe,;;o revotuclo- Oen,-:ral M.Jllmo I; Jl!Io, Gl,ore dr. 4

a

tal (} dever de defender-se das comu.,'Us- narío,' sr. Presldente. é ,precLso que RegUlO Ml1itar, com rc!nçll(} ao 0"n4
'0 '0' , . • o' ta:~, que ~ querem destmir. Mas e~'l' IJOmprcendamos a poSlçíio em que ~e grcs>o Bra5i.elro. Dbso S. h"xa. _em

, O partIdo Soc!al, Democratlco v~m nao e. nao pode ser a, arqulteta de encontra esta Ca.sa. A revolução em mem.il'á\'el reluto' sôole movJtnlm,o
prestar: por meu mtermédio, a sua ho- cárcel'e.~ pal'a p[tf;riotas cujo ánko franeo andamento e já v·toriosa •exl- político milltar, a~ral'é.~ do v;'.'j)~l':lno·

. h?mrnagem de .S<l.udade a Mestre J<l- "crime" ê lut«r pela dignidaae aconô:' ge a purificação do regime: a purlfl- "O Globo", ed:ção de 3.4.64 ares;-
,;e Augusto MeIra Dantas,- ~amental1- mica de seu pOvo e de seu Pal.s. ' cação das ill!ltltlliçõe.~, a purificação peito do papel do cong,'e,:so; .
do que um democrata, convICto.de.sn·' , ". ' , . do Con'W&'s Na ia aI • ., , 'pareça nesta hora' tão ,angustiante' ~_' l1:Ste e o mst.ante de o EJxeoutlv'J e ~._ o c n e. 0, a,lIS...,,-- "0 Congr€".so ora;,tlen';" de~ldiu
1'a. a Pátria' (Muito bem) 1" , Legislatlvo fazerem, de fato, a Híst.'Í_ m~n:o de

t
bC'meím ,comprGll1et dos com a crise c a Comtil;u]ç[lO e,tú m-

,,' . . ri:.. que o BrafiJ .reclama de, nós. Hi~- paiS s es range 1'"OS, tegri' nontc', rcstabelecida. ,E é
O SR. DERVILLE ALLEGRETTI: tária deu;.ocrátlc'a ~ polemíca:, contra Sr. Presidente, ncst.a hora, quando. preciso. ne.~la hl'ra. !!lIC eu .dê•

. (para uma comunicetção. Sem l'e- (\ supl'ers~o cOIll~ta e contra.,.a ;uo- a maloria da Nação.' quando as Fôr. .em mrn nome c 110 de ll1~u.,; CJ- '
tllsão do' orador) _ Sr; Presidente, versao dos prtvlleglas reaci~n~los. ças Armadas e os GOvernadores de mandado~.' o. testemunho ,de rr....
oportunamente ocuparei a tribuna pa- Dlzemol[ que Deus é brasllelro. Pa; Estados, quando os representantes de .nl1!l .adllllraçao pelo ü:J11~re.-.so.
1'a, responder, no Orande Expédienf.e, r~ce que Ele é mestlJo; evitou-nos, ha tô,das as classes sociais _ e hoje aín. FOI ,!!Je a base, da. r<l';lslene,!a .de~
aó discurso que acabou de proferi!' o d.lllS. os t~rmento.s de uma guerra Cl- da ehega a esta Casa um abaIXO-a1:-! Illcc.atlcao l!0I brllllNlte na EUa. -
Deputàdo Oswaldo Zanello Cont.rR o VI!., SeJamo~, agora, dignos, dêEse ~a. s'nadc> de operário;, traballllldOl'ag de -- J~lta ~e ,pod~r desarl1lad~. Scm o
6r. Jãllio Quadros. ' tnclO. celestml., F:tçamos,..agora. a ,~- São Paulo _ penem a eleição do Ge- 1)0n:..0&'0 n;;;,. LeJ·!ilo haVIdo nada.

Oomo sabem 'v. 'Exa. e a CMa. so- volqçao democlátlCa e cllstã. qu~ J1::e neral' Humberto Castelo BrancO; Se o co?grCl'so .tlVe!;s~ e~llitllla...,
mente para o super-reacionário II p')_ sempre ensinou ao mundo. ("flll, o quando parece que lá fO"a--ex ste rá-' do o Exerclf:o nao terJa tido ne-

- liti!la de independência frente ao ey.- be1!t). ttcamente unidade' de vistas em ~õr. nhUl~\l1 .missao ti. e.l;ecular.. Mas
tenor pode ser. entregl1Jsmo..oportll- O SR. EWAI,DO PINTO: no dêsse' nome. as confabulaçõe9 o C ,lesso, am,~açad:;.- plam!o-
Damente falareI a @&se respeito, por- " , Pl'ossegu m '. f . .. nado, Ilhadoo re-slstiu. Verdedci-
que ou~ro assunto me traz àC tribuna. - (para, UlUa reclamação, Sem revi- Ca'1dlda~s'p~~t~~à~mem ~~~ ~Ulg~r l'a casa.do povo e não casa de,

COllSld(ll'o dever de cada ',Deputado são do orador) _ Sr. Presidente, Te- !. objetivOs da .'ev~lllçãó nã~n s'ej~r:' clll~ses, JamaJ.~ se deixou abater,
definir·se c]aramente sôbre o atual leve-me V.', Exa. ma.. 'desejo mal1~-- alcançados." ,Foi o r,epre.enta.!lte do pensamen-
dJlStante pohtico. Faço-o agora como f ta Is 1 ' a minha estra- A êl . t-' to ·ulcl:llla1. Nao tenho têrmos
:representante de São PaUlo é como es r, 'ma o que te j cri 'lU es que es ao criando ou que ba.stante fortes para exaltar a.
:Integrante do MTR. Sempre combati nheza, o m~u espanto an a. ~ d; pretendem crlar essas lificuJqades luta do Parlamento e para expri_
O continulsmo patriarcallsta do Sr. vel.indigêncl!l da Ordem ~o Di p!ecfsaltl;..sent,r a realidade da.sltua- mil' mlnhn admiração pelo.. seus
João Ooulart. EStou.- portento,' com a sessao de hOJe.~ Já ontem! com, ~~ c~o nacI011ll.1. O Congresso Nacl.cl!111 hon.ens, que náO do''''aram 05
xevoJúção vitorio.sa. vejo-o. cOmO ln.~- Dep.!!tados na Casa., .realIzamos u e nao. poderá. ne.'ta hor~ .de defilllçaO j:1l1hos, ll:s.~e moviménto milHar
trumento de realização imediata, C\ln4 sessao com u':lla O~dem do Di,a de rUgir à SUa responsab'hdade, Tem foi a expressão da "eação do po-
ereta e democrática das aspir.es d<l 1Illla pobreza ImpressIonante. Sei qll aUe auxlJ!a.r _a que se transporte ,êsse. der civil diante da ·ameaça da di-
progre.<;.so e bem-estai do nosso ll"VO o assunto vem preocupando, o' .~r. fardoo tem que tom!l.r a!! medidas que tadura comllni~ta., Os tanQueS'
_ instrumento forjado peja unidade ~,rc>-~idente A~cnso ce~so, _A ma~l!a o eOlllan~o ,da revolu~a(\ que o co- refletiram epenas'o sentimento
das fôrças armadas e pelíl· 'tt,üa,ãoJll. fOI d!scutlda. e~ leuniao. do cule- !Uand,? VltOrIOSQ sentir necessárias. do povo brMlJelro. que o Con-
desinteressada de seu.~ lideres <Lutêr.- gio de lideres e sobre ~la.. ~e mani- meluslV1l para salvaguarda do regime gre.sso exprimira e exprime· eom
ti!l0S. A l.woJução, portanto, como berr: festei !lOS tê;ltl;os lua's Il1ClSlVOg e elsn- , Não esqUeçanl0S,. SI', Presidente ta;ttí brio e dign~4ade, O Bl'llSIl
dlEse o Governador Magalllãe,~ Pinto. fáticos posslveI"'. No elftanto a, h.: aue o Congresso até agora foi poupa- nao tem. nem tera ditador mlli-
:o!o tem donos, Nem donos civis, nom tórla se repet:. Em varias sesso~ do - esta a verdade. A revolução tar. DemOS ao mundo uma de-
donos mU,tares. Se ela pertence li ai. encontramos na Ordem dO,Dia maté- não atingiu o Congresso porque as, _ mon.~traçãode fidelidade' demo-
gllém, esse alguém é o povo, Por_ ria absolutamente 'insignificante, en- Fôrças Armadas deseJam, manter o crátlca. Vamos, agora, re~onstrl.lT'

'que, não nOS_,Jludamos, a p.esso« fls!· quanto' outras proposições da mais !,l]- regime 'democrático' no País. Entre- o Brasil", ' ,:-'
C!l .do SI', Joao GOllla:t;t é dIStinta das ta relevância permanecem em comlS' tanto, para mantê-lo, é mlster que o E ná!), apenas o ilustre Oeneral
IdéIas de reforma SOCIal l:Jue, ,embora s6es,. com prazos esg!'tados e não vêm Poder Legislativo ,ou os homens que Olimpip' Mourão Filho, como os eml~
erradas em sua formulaçao, ~le pre- para a' Ordem do Dia apesar de ape- aqni estão se definam e assumam a t i d .
Sou. O Sr. João Goulart pode ser, lOS, de, reclamações, ' dtt pedidos, de responsabilidade que lhes cabe; ""1'- nen es Ge'1era s Cor elro de Farias,
e tol, ~eposto " Mas lIS. ref~rmas es- demaI'ches;, de inslstêIJc1ít, Eviden~- que acima de tudo estão os objetiveiS' Nelspn de Melo, Odilio, Antônio -MU
truturalS da nossa Naçao n~o pud.em m~nte, Sr; Presidente, essa. sltuaçao da Revolucão, E eu. que. me allnho rlcy. Amaury"Kruel, e tantos cutros
ser depostas. Cabe ao Congresso rea.: só' depõe egntta o congl'eE8<\ 'Nacio- ent.re ,llClu~les que aplaudem a. ReVO- ~~~~a~~l~~:{ae~ e~ti~ ~u~~~~~~
lli:á-Ias, e sem. demora. ,Esta é, POI na!.' Está. 'provado que a.ocãmara.opo- lucáo libertadora do País, eu: que me cia nã(} fôsse riscada da constitUição
~~c~ ~~: ~~~j~at~;gtad~~~~tr~ de tl'ab~lhar c:om' ~ici~ncia, Am~a conSidero .revoJucio,nár'o. ent~ndo que que 'o povo brasileiro In~tltuiu para.
que o povo terá desde já. as refor- ontam fICOU eVidenCiado. eJfl me.a nesta Casa se devem temar tlldas as dirigir os seus destinos. E nãO apenas
mas democráticás 'que o jangulsmlO ho~a. votou-se a ,.lei reguládora. '~a [)r~vi.dênaias para" ,q~e se, atinjam OS a .sua ação atua[ do Conj1;ress:l, que

opersonalista e suDversivo não lhe "sou. elelçao do Pr~idente e vtce-prcst - o~J~twos àa revolu~ãO. que serã, ,sem OS lideres partidários estão no Rio em
Ble, "'\r, nem como vaga intenção. de!l-te da Republica, Sr, Preslden e, d!!-Vlda. em benefíCiO do PaIs.. qa.:l'á- entendimentos com os chefes' da rc
Quem não raciocinar assim, perdeu, mai", uma vez pe<:? desculpas.·-Re]e- trla, do :oo,vo. Façamos a purlf,lcaçáo. voluçãoo para preservar, l11as também
!por certo, II sentido 'da Ri.stória.. Mas ve-me' a yeemênCla das expreuõllS, no "Bras'], As.sumamos, nóS, Depu- a atitude do O:l1gl'eseo' llo.S dia,~ que'
:não apenas as reformas estrutura~,. mas ,não poESO silenciar, .pois _que se- t,ad~s e Sen1\dores. a re-.pcnsabllida- aittcCl\dprr"'1 à an1ín ·'·~"o·u"loTllÍria,
Jl. revoluÇiío precisa. para impor-se, <leria c1111s.".ão ante ~ta s~tu!U;ao. ,quel' 1e eme nos c~bl! nc'.s acontec!rilento.~ que, segundo o' citado n~l'''~''~l '~<}u
feto" opinião pública _ porque c{lmo cOlllPl'omete fundo, e. Irremedlável- nac!onais'. (Muito bem).' rão Pilho foi prova - como um 1»-
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mando das tôrças revoluclcnárlu.
paru que não dêem coutilçórs a ésse
,rnídor dJS s, us compam-le,l\;S de cJ'e
,"o vermein O, a Íj.,EC U.:l,dOr d::s 16:-
çll.3 (,'illum:l\s:lI3 do 13ru.sll, Q coman
uar no Estado ele G o.es a Juta de
ecmlU1.~aç:'o. pCl'que êle p1'uprío não
l;D1. ccmo nêo teve ati' tJ:i Ul~allttb.

lJ~lld:çõ~s paIa desccenur...ar o EzUl.
de, (oncl1çór.,5 para e..cncrar cs sc:us
,prt;1'.os .secretários, de E;.,~((o mar
;;.'L, ,til, cs eeus pr,,;;~ ~;~ al.'.(J1~"4

m:L:'·;,~,..as, cl~ auiar....uías, Está ,p!'en.·
denço neste In;;;a;tlte o, psquencs co•
munutas, és c.mliar~, qu:..nd...) 112N
d'.'i.:cb.?~do c=nt.ra os au.êuut.:-iIS <le
a.ccra.us do ~~Q.do d~ Go:t.,E, a E,lJa
vjrul~nL"a de Bcles~ta Õ~ uh...na ll:.ra.
a S-":3' sanha du p,;rs:à u..~o ~.a.:~11t1
ÓZl, ca.co a~o.nl CCJ1~~~ o Dl":r~o do
o~.u:. J;:rtllU que, na. C";:l!"" co L.
t.:do de GVIM, de a:ol1lll1 1~1llJ;J a ~,a

p:rte "em defendenco a JiJll!!! n!! d2
mccraeia no BJ'asll e ti" ceai.raie ao
ecmun.srco.
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Sr. Presidente, façoêste prDn:m
damento e apslo com tôda a vôe
mência para que esta Casa, através
dessa procuração, apure lJ, aeus' ,ão ;)
pO$sam aindSJ, se nece,~~iirio, cs Se...
nhDl'eS Deputados torcar providências
:no "entide- de que eu seja proce.o:s2ào
peJ'finte II Ju;ti.ça, p<Jrque n -1 "1o:'1e
TÍ'a, dt rnansira n8nhnma, -ac2itaf
UIDr;; Dcu~a~ãd Via improcedente, ts.o
maldosa como essa (me estão fa~endj)

agora em nom& da democracia. (Mui-
to bem). .

O SR. JOst E5TEVES:

DIÁRIO DO CONGRESSO r,]ACIOl\!AL
======-='=~~="";,,.====~~====:~;;,.,;,=~.;,,;::,,~-'"

nunca, jamais, se deu a qualquer ati-] criftã de ncsso povo, que soube ma- Policia e lá interditaram a venda do Inavios de construção nacional, cone1
vídade de ordem subrersiva. E êsse nífestar em magnífica demonstraçáJO meu livro. trato êste que foi feIto pelo Presiden» I

~~brê moço, enquanto as membros da Invulgar, o l)EU repúdío aos métodos Sr. Presidente, os homens' deç~en- te Lopes Mateus, atendendo (J, um
família Azeve·do se encontram em de teu.'ar-se ímpor um regime con- tes não fazem- praça nem de heróis pzdido do ex-Presidente João Goulart.
situação cômoda, em seus c paíacebes tra Deu~ eas liberdades humanas. A nem de covardes. . Pois bem. Estas firmas mexloanas
de São Faulo e na <ua própria ta- alegria q~e rrradlava da fisionomia e esperaram, em vão, os navios brasücí-,
zenda, está dentro de uma snxovía, no coracao dos guanabannos e pauus- Sou, neste momento em· que raro raso Dc.xarsm de encomendá-los ~
entre as paredes de uma sontána, há tas também contaminou ,de pronto, através: dêste microfone, um hónL111 outras nrmas e, no fin':ll, o Bm"J1
mais de urna semana, curtindo a pe- ()~ ama~cr;en,,!,s que, do seu mal" Icn- traumat.izado e checado pela d2pos~- cancelou êstes compromissos. lsto
na de ter sido Um homem autêntico gmquo mtenor. externaram nas, ruas ção do Presidente João Goulart. Che- causou também o canceíamento de
{lG5EjosO de dr,fender a classe de la- e praça~ ~ 1'8;l'OZ!jO de recoíccar a re do meu partido e meu [uni:;o pes- negociações para a compra de usinas
vradures a que pertence, e porque n03s'a Fatr;a no s_eu verdadeírr, pa- soal. Desde o [lia da sua deposrçao, de açúcar, porque compreenderam os
quis organizar um sindicato rural, pel dm.lOcraÍlco. Nao aquela .falsa d~- tenho evitado vil' à tnbuna, jutamen- mexicanos que com um País sem
p1s,gnsã{) [,ue roi também d'! U.D N. mccracia que ,proeC{)111ZaVa Os ,part~.- te para não tísnar os meu" prnnun- palavra -00 se .podía negociar.

~~~adadge;~~~~~te da U. D.N" a'u- ~:~~<Jsdocl~~~:r~elJ~s ~;~f~~~a~uâe ~~=' çCã~~~~t;;~r~; ~u~~~~l~-i~~ed~u~me~~ sit~~~aã~ S~~l~:~s~{~;~~~i:' ;aí~ :r;l~:'
. . ses" para leva!' a Nacào ao caos e à julgue certa rara falar sôbre os acnn- se reflete nos demais. .

Deixo aqui o meu protesto, Benhcr guerra fratricida. Também somos re- tecimentos,
Pl'~'ldente, e, ao mesmo tempo. um I tormístas, como i já nos pronunciemos Mas, Sr. Presidente. é preciso di. lNo México, a dozaenos que o dólar
apelo ao honrado oovernador de M1- nesta Casa. em 13 de maio do Wl!J zer que .no C\ia em que neste pals i.ão é -trccado por- 12 pESOS e o México
nas para que não deixe degenerem passado, quando ocupamos o Grande Iôr possível uma posIção de esque.da prcgríríe, se industrializa sem infla
em atos de baixa. pe;:seguiçáo poli t~;2.1 ExpediEnte, .mas propugnando sempre bras.Ieíra. qt.u se arrrme Indenenden- ção e seus Governos, seus represen
aquilo que está sendo considerado a necessidade de adotar-se, como .re- te de qualquer comando externo, no tantss, seus homens públicos lutam
como medica em favor da dcmecra- forma mestra, a reforma moral, de dia em que neste pais ns,o·lôr POSSl- a feno e fógo para ímperdr que "-
cía brasíleíru .. (Muito be1"'l) . caráter, de scn.ímentos, com· ores·' vEÍ uma posção de esquerda gual a inflação tome conta daquele P<l~,

O SR RENATO CELIDôNIO' tabeJ,Ecime.nto d,a presença .~.e aUDD_ "minha, que' defendo o avanço das porque conhecem o exemplo de tantos
. . ridade cuja fa1enm.a nog,overno an- classes trabalhadoras e os S8UB díreí- outros, inclusive do nosso.

(para uma comunicação. Sem re- terror era incontestável. to", então, Sr. presidente, ter-se-á Senhor Presidente, neste momento,
VIsão do orador) - SJ:. Presidente, instalado no Brasil regtms do dezme-
Sl';S. Deputados: infelizmente trve Dai o-meu apêlo ao atual Gll'vêmo· dido e do terrorismo Ideológico. em' que' nossas Fôrças Armadas 1,0~
hoje a oportunidade de ler em dois para que,- como.. "propaganda Inicial maram esta posição de todos conheci-
lorn 1'/ ," ccnclua o que convencionou chamar Neste sentido, SI', Presldentp, faço da, vemos que iremos inaugurar no
J as - o Dlano da NOIte, de s~o _!lo "'C'Jlw'ação .rímpeza", Iímpando a uaqm êste 1'6'gistro. esperando a de;;i- .Brasil uma nova era, Quando tudo--
Paulo, e_o Jornal do R10 de Jan!"I.o Pátria dm mhmgos part1dãri'o,s do co- são do Chefe d~ Po'icia, para oportl1- voltar a calmo)" voltarão ao poder
- relaçao de deputados que terIam, illUI1lSmO llltema.cional e também pro- namentB vDltar a comentu o assunto. homens de competêncIg, e patrio:lsmo,
se~ ~a~nato;s. c~58ados ~J:') moVI~ movendo a apuração 1mediata das . O SR. LOURIVAL BATISTA: ,extinguindo-se o reinado da medioeri-
m~nto .revolucionario, ~eu nome, e fort.unas feitas de uma 11On. Dal'a ou- dnde e imp.ostura,
apc;ntfrUo naquela relagan ?omo inte- tra, c<Jm o assaJto a'JS cofrês públi- (Lê a seguinte' comunicação) - O Senhor João Goulart. e"Pecialis-
gla:r:t.e do grupo ,~ango-Bl'lzzola em ['Jos, cem a prát?;ca do contrabando "Senhor Presidente, Senhores Depu· ta em queímar homens públicos, em
negoc!os de caíe no 1.B.C.. e no a EOllegaç!\<rdos impos' os que ascen- hdo.s, desment'i.P.do aqueles que pro- destruir Tepuiações, teve 70 Mi:rúsh'os.
Banco do B~a&J1. da à exprEsGliva-cifl'a C\e tnlhões de clamavam a incâpacida{le do. aDn~~;- Levou ao pelouriuho homens como

Quero, Sr. :'resic!ente manifestar o crllzeiws, num v.61·dadeiro acinte 1'.0,'; 50. paro v(}t:§lr as.r!,form[l~ demo~~atl' San Tiugo Darrtas, Carvalho PInto,
mr,;l' protesto veeme-nte' contl'a essa podêres constitui,d0s,-com desr.e3pe1to _()J~ .e. CrIStas e:ag~das IJ~la 'l'ealllJa·de Walter MoQl'e1ra Salles, Miguel Calmon.
mentira e eO-[l a"usacá 1 a f '-. a le1 e consequent.fmente contra o br~sl1e1ra, a Camura' doo .Deputados, Tinhamcs a impressão de q-ue não

• C>.' v _ () eVI nlll el B -il apesar da 7Tave 'Cl'lse pohtlCa que o
ta .por essm Jorn,;'s, ":>nllnc1o ': esta ra"" Pais atraves~a, aprovon ontem o su':Js- havia mesmo, mais ninguém com ca-
<:aEía que prm,ure1, mnda '-hoJe, .• 0 Duas tal'efas, portantü, s·e Impõem titutivo ao Projeto nO SOl-B que "dJs- pacidade para eXerCEr qualquer espé-
Deputa~~. HeJ'lJer~ Levy, da UlllaO ao novo Govêrno: J"~stabelecer a de- põe sôbre a regularlp1çã,o da prcopr:e- cie de carg.o púbJ:eo que não fraca~8e.
DemOClaiJCa_ Na:monal, ~elator de lUoc-racia, a lei e a ordem; o princi- dade da. terrà seu uso e dominio e Cabe, portanto, às noslas Fôrças
1lll1.a, Cónussao Parla!nentau' ,de. In- pio de alltor!ol:!ade, e punix Os que de- dá outras Pl'Ovidências" 'Armadas restabele3er a eflCJência, a
qU€~Jto exatamBnl'e sobre cafe, 'p2ra sejavam no Brasil implantar a dita- .. , '.. . honradez, e confiamos nós em qj1e 1>
ipE·dlr _fi' S" Ex'.' que aceiGe uma pro- dura comunista e os dilapidadol'es d'o O projeto V1ra atender as leg1tnnas Brasil entrará muna noY'3, fase - a
?!lI'alidO mmha com amplos .pco/isras patrimônio público. E ,mdo isto pode necess1daâes da agricultura bxasilp"l'n. fase da. efioiência - e Que será a
Junto elO Instituto BrasiJ~iro de Café, ser realíz,ado, Sr, Presidente. dentro p;:o!l1Cl3ndo ao melO- rural element!?s trrande potência que todos esperam.
no Banco go. Branl, a qualqu.ê:- outra da "Constituição e das. leis. Os diplo- baSlcos de progresso _() desenvolv1- Não mais nos enverf(onharemos dêi~
casa d? credIto, a qualquer ov.tro es- mas lega5s_ID estão para enqua<lrar Os mento. no Exterior, onde perguntam sempd.
tabeleCllnento que possa julgar in- transgressores e os. mau!, brasileiros. A ·Câmara dos Deputados, 'aprovan- "O que se passa. com o Brru:,'il?"
tere.::sante para pDder va'<<lU1har tõda O Estado do Pará cuja"'capita.:t tem no projeto que dárá ao Executivo Él umo. Nação tão rica. tão grande,
a mmha vlda, Wda a, minha atuação ecmo sede os principais -órgãos 1e- meios racionais pars o execução de porque vive tão an,uqllizada e ti'ier
ne.sse setor, a fim de compróvar a derais de assi",tênc1a à Amazônia, c-o" uma Reforma Agrária democráti~a desacreditad's" com Um.1 moeda
esta Ca&B! 'e à Na<;ão a. impl'Ocedên- mo a SF'VEA. o Banco de CTédlto da e cristã, demonstrou ao Pais Que ])O-'só comp'~rada à da-Indonésia ele
cia das acusaÇões contidas ne~~:t no ..t Amazônia, {\ SlNAPP, deve merecer de. sem pressões ou demagogia, aten- Sl'karno:
da impl'ensa. . por parte do atual Govern(} especw.l· der aos seus legítimos anseios, Por tudo' isso espéJ:amos que, daqui.

S•. Presidente, se o De"-' - H _. aten.çã~. U~a devassa se IJnpõe, uma Em nome do. povo sergipe.nÕ que j}Or diante, caminJ:emos ,pela. senda
bo-f; Levy infelizmente - ..- ú-I apuraçao r~gorosa.?e l'Equer, a fIm represento nesta' Casa., ouero congro- certa e que o Brasl1 se _org<Jlllze, pe..

.. '- ' nao ace ar de se medlx a latJtude a extens"o tulm-me cóm o Poder -LegislatIVO e raute o lXlundo, como ,grande poten..
~ p[ocuraçao, eu. a, entregarei ~ Meõa da.g,ueles que manip~lar~ os 'dinheir~s com o autor da' proposição, Deputado cia e J1~O como u~ valhaCOl!to de

es !' ~asa a fIm de que nome1e uma públicos cem falta de zêlo df'svir Amz "Badra pela grande vitória al- avent;1relros, de ludl'OCS, de cnmmo
COmlS<aO ou escolha q'lalquer .ontro tuando Oi) parco.~ 'l'ecursos à' Amazô= ,canÇáda, que virá reformular a estru- sos. A Câmara precisa compreend!!r
~epll!;ado p~l':J. proce<!er .1'. e8sa l~ves- nia destinados, em pl'Oveit<J pessoal, turo.aogrãxin brasiJeIrá". as suas. resj}OnE~b;lidades e 1230
.,gaçao, vascuJha,ndo todE! a mmha num 'flaO'l'ant-e elli'ique()imento ilícito,' Era o que tinha a dizE1". (Muito procurar o esnirito dll revoluçao.VJda, tOdos os meus negóCJos porque .~ o >'

não posso, de maneira' n~~hun.a Como' democrata cDnvicto, OllS'O bem). (lIluito 'Jem) •
aceitar acusação semfUIÍdamentó apelar para o novo'Govérno e o Con- O SR, TOlJRlllHO DANTAS: V ....;; O SR. I'REElIDENTE:
junto à,~ autoridades di!1sa .l·evolucih gl'esso no· sentido de que CO.ljuguem ,.... ,
não· PDSfO, de maneira n~nhuma., seus e&iOrç08, marchem unidos e C<Je- (Para Um!! comurucação -. Sem Passa-se iI pri.mêIra parte do grau·
aceitar e'sa aeusll.çã<J, pela honr'a de sos, poi,." doravante, sóbre os Podê- i'ev!sãi) do qrador) - De regresso do de expeniente. .

. h i 'I' I h r t" 'd E'Xteri9!não pOSSiJ 'deixar de relate.r - ' . , - tornm a amI.la, pe a onra de meus as cons 1uUl ÜS recaem enormes ras- a situ.a"áo· constran:<edora em que se Tem Il palanll o S1', Amaral Ne .
Ilmig{)s, pon.sabilidades no exame dos. probla- ,. -

mas nacionais, para que a recente encontra o Brasil perante as demais O' SE; AROI,DO CAR'VALHO~
Vitória democrrática tenha, efetiva- Nações. 81'. Pl'esideute, peço a palavra com
mente, aque],e cunho patriótico quo No México, por ex€mpl~, j],té o pêso licença 'do' or&.-dol.
inspimu (}s nO&"Os glórlosos generais boliviano era, cotado no mercado ",,_ _.
das Fôrças Armadas. E' necessârio, de cambial, o cruzeiro não figurava entre O "n. PRE'f?IDENTE:
irnedia!o, da'I" a êsse movimento, bri- as moed~s conversíveIs.' Tem a paI,avra o nobre Deput.ado:,?, .
Ihantemente oOnsagrado pelo povo<
brasileiro, um conteúdo democráti- A situação de d'óscrédito do Brasil .0 SR. AROLD(l Ct'RVL1.LHO:
co que t;raduza justiÇa e 1ll&;h'lre5 naquele Pé\ls era completa", "Importa-" . ' . -
condições de vida' MS no~.sos patTi~ mos do Méídco TI') ~no p'1s~ado, treze ; (l!ara llma. comumcaçao. !'Iem TP
cios, reconduz,indo o Bri'.sil"a·- ...·Uha Q',e milhões de dólares e aroznas exporta- msao do OTacor) - Sr·, PreSIdente e

. . ,. - t ..." t' '1 d 1 Srs. D2putados a POuco e pouco v{]l·
!:EUS v€1'dadnros deEt1ll03. mo.8 trezen os e Cmquê? "m1 o,u-, tam à n'ormalidade s dif"rente< R".

.' res' Iiuma delnonstraçao de nOSffi . ' . '. ., ,~ ....~
Era o .. q~e tinha a rlizer, (,,;uito co~p1eh apatia nas exportaCô~s, d~ tores ~a v14a

o
nacIonal, ~ sem. duvnla

bem,) nossa desor"unizacáo p.3.ra enfrent'ar contur1::ados p..la re:yolur,c.o, smto do
- , D l- I ~ meu dever, como um dos repre,~en..

O SR. GUERREIRO RAltIOS: o proolema da ALALC!. tantes do Sul c~o pai" d" tl':lzer. nes~(Lê a seguinte comlLnicação) - Se_ "
nhor Pnddente, Senhores Deputadü.2: (Parei mna comunicação Sem .,.13- Além do ma.!;:, o uré.dito do Br(lsil, te moménto, uma ad';ert'ncia ao
Enccnh'ava-m~ e'll, no intEcrior do visão· do oraàor) _ Sr. presidentB, a sua palavra, não valia coisa flljSurna. Exmo., Sr. Presidente d1 R::.púhl'ca,.

meu Estad-o quando eclOd1u a crise hoje pela manhã a Livraria Gigli, Comentav.a-se ,em tôda? ;tS r()das: em Depuhdó R.ani~ri ,~llZZl1l\ e !,f' OQ~ ..
[!J-CTlltica c-om o ~levado objetivo de distriblÜdQxi'nesta Oapital dO,meu ~i- tod~s, os· JornalS do ~,r.2X1CO, o '\!,~nde mando' Reyolllc.l{}n~r]o. a t'PI'p -1ft' dG
extirpar da Nação OS maus brasileiros Vl'O ."Iyllto ('. ye;rdaue da Re.volusao pr~JUizo que O Bl\lS11 ·causou ..,aquel: u,:l1a ,das .c1~f1Cll....l~ar~ r~m. 'in':'.3 ~a.:
v.tncuêador; idenlbg'camente com dou- Brasl1elra", fOI sItac1ú 1)01' Cldadaus PaíS ao se recusar a cumprI' ~on çao Im~dlllcam"n\p se i'fi] dcE,qn,ar,
trina cOTIb'ária- 11 formação moral .0' 'que se dizklID emi,~sários do Chef" de trato a&linado para a venda de cmco qual sela fi do .aba.stecllnento.
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(&!t'~hverdllde Que o :MinistérJo da Eln seguida, junto a ê:..õe bllhef.t> bá d E' == ---Agricultura, de há longa, d:1ta, egtá uma outra assim: ,er. quem pensar que êste p"aer .AI esláo ,senll!:ores e Deputados,

l
inteJramen te inoperante, não e menos vai podêr se omtnr está muito cnga- que tojos vunos e ouvimos no.rádio
:verdadeiro que provtdéncías devem ser ~Troquel dols ch'ques. ambos nado. E v.m pacu esta tribuna 11:'10 na televísão, e cujas declarações le:
itomadas no sentldo de evuor que. no va or de dOJA UlllllL•• de cru- para tirar o espetàculu do COChICho mos nos jomns, coniventes, cúm-
emanhã, OU depnís, o fracllr.io desse zeircs. 1 - ES. Se.'ie SL-2 n9 dos lideres enqucnto fjcamos aI/lU llJices. comparsas, patroc'nadorcs.
I~portante organísmo da F~C!crn"dO 134.675, fui, Com-Mão Técnlc~ da acoelhados sem a coragem da .:ld,· pcr«unlo eu: qUE' moral se tem, ou

l
tlompromela ó êxito, o sucen:o da ie- oríentaçác Smti:caJ e c. especIal níção pro ou contra-revolução. Que .nora. tem a revolução para de-
:\' lu - I para a UNE, o outro 2 ~ Bll. Sé- t, (J ,çao, ans usumente esperado e te- ríe C-35, n9 ~8.324; do Gabme.c Daí eu perguntar. A CDmlssào de por ar Arraes para ~ernanc:'J de No-
l~ebJda com tants alegria e tanto en- C lJ • P 'el' , ll1tju~rlw d03 neaõc.os de café as,,,. ronha, se ° fmllnlllador de Arraes
:~,!lrl:tsmo pelo povo brasileiro. A eu]. .v ca ieSJ encia da Repjçli. teu seu "Jazo. POrtanto, diante- ~d~ é Senador':a 'trpúbllca1 lMuit(t
t~ura do trIgo _ o trlgo do pão de cada ec pnra a 1JNE." ~m documento como éstc ela tem lJU bam I. QU! moral l?odellllB ter nós,
ÚIl' do povo brastletro, o trigo ojue Aqui estão 1l1;;Ulls dos ml1haIfs t'e nco quer ser reaberta? E' preciso qu~ c.llo"aJ me dir jo as.Forças Arma·
custa em tJJV1~IlS tanto qurr~J custa recícos estrannos: a com.csí.o apu··o se esta fmna lCh]J-1 tla~., qiH moral p~tlel:lC::J ti'! ela~, se
::J, lmpol'lnçüo elo pell'ó]?O _ a cultur., "Un~ão t<ac.(Jlllll dos E.s:nctr.n- zou ali nao este ne"ócl" A oJ'erl'j queercm a cassacao oe mandaco- de
(~O IJ'lp,o. repito, edá na dependi'ncla tes: Recebi de l'eHJulmo como aqu' ,esta. A propina ~rerfCldll ao M•• , D;puota~u:, !mmlldfs e n.no C'lU'~nr:1U
o.reta ela tll!,t.rlbuJçiio l:le sementes se. euipresumo ao jOl'D(ll "Mov:men- ClO CIO li:r. Leouel .BJ'lzzola. 110' sue ,vI,C,Eo d;5 p,mcmois re;;pono,aveís, uqt ,e-
1~:".olJ':1.uus para os l:madol'e;; cJo Sul to", i>DD mn eruze.ros: união No- elo Sr. Joüo Gou,att. é- de 4 dóJa1e,;; e.q que, de anel :no dedo, ,cJm cllp.o-
no Pnís. lvc,,!n fn'e à~ arelarja do elonal dos E-,tudanlt"S: EmpJ:!3t!. por saca ou seja 400 mu dólares, ou w,: ~b\.:dO numa .FaculcLlo~. que ,~o-
:II"ul'.lérh) ela i\;',l'IC

lllh:rn.
se o E:cmo. 1110 ao jornal "Movnnelllo' 200 melhor, à época, 500 11 60{} rmlnõcs nh"c.:~m .todos os processos po It,~(}q,

Ec'. Pl'c"'lclrntc da H?púbJ),n 1l"~ dq-. ''1!J cJ·u2eJro.~. LJaliw Naciollai dos ele, cl'U2elrcs. Ist<l é o n"lc.onoleomo por e,l,udu-los. ~ que têm, por ve.es,
l~;'IJ1,llnr "\- rgom qUi'.':':0 já 110 ln~cio Jll,stULllntes: Emprest.mo ao Cen. dêl&; isto era o reformismo qUtr di- "da largn e dmbeiro de sohr .., fo.
tlllnse do plantío. _ prrtl,jàénrí<i5 no 1.1'0, popular de Ou'tura. 1 mllhno zer ~ :ouoo grnerall"'Jdo ~ ofle "11. l'o"nl !vlmÍ-~t.'os, se s:ntnram ao lado
cLt,do de que sejam lldqUll'ldllS se. dt C1'112.elrcs. União NacIonal dos zacta deutr d u L ê lU dI) crlllllnoro. m:! or? Se concorda-
J~H n[cs c_ dlstriouJ[J",; nQ~ Bg,lcu;'wres E<tudantes: emprést:mo por di. ,o e m gov mo. mos em que o (lovêl'no ffi dEp:~W,
-00 Sul do Pals. ,terem o, li sflfra dêste nhelt·o da Cllsa O:vll acliantacto 0(1 O Sr. Rennto Celldôwo - QUE'TO deJxwlos ce hilltórla: tol Mpas[v,
0J10 compl'Omellll!i com grave rl.sco jorl1Jll "Mov:meulo". 500 mlJ cru- e.<iclar~cel· fi V. Exa., na qualld)d~ êe porq\w era crlnllnow e ccolurJsta.
1J~r.:t o povo brl1'iJel, o. (MIlito bem.c_ zell'o.s. Uní[1O NaCIOnal dos EstU. pres.dente em e}:el'c]c;o dll Cum's.'~" v,mo euruo. explicar a pre-;;ença dos

'.antes': verba co jornn] "MovI. Parlamentllr de Inquérito (lUa m,'e31,:' Ministros de~se Clovêmo IV sorrIr pa-
O Sft, AMARAL NETO: mentn66, 2,250 mlJ cruzeIros. Gn- ga assuntos de café. que emOOu ex- ra todo. 1.65 a-lul dentro? IMulto

.,' (Sem revisão d? omdor) _ Sr. prc- b nete CIvil da P.esldrncla· ch.'- Pirado o pra70 às vésperas d;;,Sle mil' heml. Como explicarmos que os 1\11·
~ d~nte, SIS. D,PULldos, tenho IIqui que n9 983.241. 0':35, de 5 de ele. vlmento revolulllonlirJo, 11 C~mlsS;'" nl;'lros dê~se Oovêrno, vendidos, náo
<L~lm" e:ocunwnlos encontral:losnn zembro de 1962, no valor ce 2'reJ- d1:lgíu.lFe ir. Mesll pedllldo a ~u;pen- bHO cllI,.o alguns Depul,.dOs que c'"
UNE, no MJnlstério da EtlUcação na lhõps de cruzcIJ'o.• à UNE," são da contagem do prrn,o enCjuant,.nh~ç{J, e que combato, que lem tuna
J:(;obráE, n~s :mtitutos c. prl~c:p~l- I to - é ill.ravessamos esta crl.se. Nestu.s con· IdeologJa e c0l!em o risco c1eJj.~.a.
1Jld"I~C', tun CJOCllJ!1ellto EneontJ'atlo na tucfo qu.n:~e c~:o~t~o~ã~ ~~,r~el:J, ~~ tlições, a ComlS~fto terá meros de le" ld;olo

g\l.ll.
que nao foram lac!'-los. 8U'

Jleulo Mayr,nk Vei~ll. Ontem o ctber e apurar a aCU&-Jção felta Ilvr bcrnac ,5. pagos com dmbell'o JOU·
D,=Jlutndo Nina RI'bol~l'O Jo,"ou à' ,,_ qu~ Do.O se c!wont,1'Ou. porque, r,or V. -.;o.·U. bae!o que se C<llocaram ao l(ldo do hQ-

• " "'_ ex!'mplo, na BmiJnlxada ela RÚSSIa _ "'" Ih di
t'! 1I1u:é,'a Lq;l~]fltJ\l1 d'1 CllMWU:H)a a e_ não sOmos n6s que di2Cmo.~ I$to O Bn AMARAL NETO A 111('1111 que Cs p~~va lo! ~a agre r
e l~lUnJr"~;fto de, ljur. cm dois ,l11d.ca. sao todos Os v?lnhn, qUe a:lsL<;tlram dcr li'V 'Ex t -. 'r

fl
- a~~; rs que man' a o n m coma o

to~. lwvJam SJ~o,) encolltradas 1.250 li queima de docwnentc.•, e mme,.,; àu- ':'d t . 'a, a. comUIIca~ao e ~ '!Ih .- Imew'ulhnclorns do Corpo de Flwlcl- t 'te tel ;lcre loque agora a Oom!>;<:áo ;e-rft Sc ores De:pU....dos. Bque es Que
1'<'"- ,Nnvuls,~ J1ÔVo COll1andallte do ~~~l\e a~~~.nOl In I'll pela madru- malS j;Oslbllldade de apurar tUflO. e..lão de acOrdo com a revolução não
COlpo d~ Fuz:'eil'Os NaV,)ls. of!clal que Creio lIjnda que agora vou PCdH' Õ· Sl! podem levamar contl'll mlnhns
t~!)1 a me.sma OfJgeJn de prLlça lI1al'l~ Mas 00 g~veta do Diretor da Ráo:llo Casa ou I\US pod~:es que - podem re· palll.vrn,<. ou est.arito sendo hipócrl-
nherlo, como o 1Il1t:pO Alm;J'ante Ala- Ml1yrlnk VeIga encontreI eu lima cru. solver alguma coisa, que se peça, !IM· tas. Aqneles qUI" querem ca."~ar o
gf\o _ portnn to, tem também ° ti- ta.. ,Se ela é talloJ! fui talSl1lc:lela pelo tr9 do Bltnco do BrasIl, a verificação tnandato do Sargento Gl\rcln, o~ do
t.u~o com que as esquerdas costumll- dono do gaveta, que era tam'Jém s6- de certas ordens de pllgamento 'Para ttet.m'·, t,l nemú;tl1ocl!ldas Bali.slia,
V~ll\ brindar o eX.Oomandante' "Oil- cIo do dono da ma !a , EJ;.~e Dlrel.,r saber 1l~ é po."61vel que DellutMos ou do melalúrg co BeoE'dito Cerquei
e,l'] do. p""o" _ o nõvo comandan_!da RádIO Mayr\nk Veilla, que era o hoje ou que homens da esquerdll h(lje ra, não têm 1I,!0ral para cassar .esE(>\;:
't~, rCfutO, em eJ1lre\'lsta ontem con. sub-comandante dos gruJlos de 11. era tenham ainda dó e tenham espemn- mtlI1óatos se nao cassarem tambem ~
r:cliúJl 110,~ jOl'Dnl!, .lli !nformava que °)ornaJl.sta MIl'a Neto. E na gaveta ças na volta duquele que, via Uru- do Sr. OUvetra 'Brito. do Sr. Expedi·
.,1hnOl sldo devolvld'18 ao Corpo doIdele estava. eSlia carta, qUe re.;poltdo gusi, prepara-se para gozar lá fora. W 1\1-llC.hado, de todos lHes.
:FIl~-ir.1TO'; Nnva s pritllcnment,e tÓtla3 p(lr eÜJ. como pe'l2\ minha !lonra, nor. do l'vul.tO pnü!c'ndo ellquanto aqUl SeI da responsal1!1Jdade que 1st<»
tiS metmlhndoxas Que de lá h'lvlam q1,e fUI eu quem 11 apanhou. Se es!8 dentro gEnte m():re ou está. oas ca·' representa para mim. mas (luero l~m'
t'f'léo. Outnlli nrm.!18 foram encontra- carla ó falsa, r~plw, rol flllslllc'ldn deias pur sqa cansa, brar-Ihes, Sts. Deputados, que mo~
Ut;S lJa Pe!,)O\)lá.~. m,)8, ta nto quanto para ser dehroda lá e vai ser m ,lltO 1'0 ,1um apartamento 31a rua Alml-
f'-'lfi' ;ll'l1W_'. (HjlJ; pstfio mcçcq de 1'•• 1f~c!l provar .se (I nes6c'o que ela pro- E ~t pergunt(ria eu. sem nenhulIl I'ante Tamandaré 23. llluI'ado, e ao
ClbG,S ()~, J:tl'l_s eslrBnh[\" colEas ás p,. J JOI realizado. objet.vo pessool, .sem llelÚltun ódio lado do meu apllrtamento onde vlvl'l11
ma:.s Cur;O'~l. porcj1U' sob li capa do EL~ a cart-ll' pe~waJ - mas tenho que declarar J8· rnhÚlll filha. e minha inulller. en-
lln,,]onulllimo, ele 1'eíorma, de comu- • _ Si> à eMa. - é necel>Sárío CMllar man- contramos um apartamento de chio
11,;,mo, o que Cc fato se !azla era l"IlU. "Cí/elho Mello &I aja. LI4a." - datas? A mim me dlseram ontEJII nésell quo ali efot.avam para ext!'rIl1l-
boI' o P~l~, AquI ~stão recibos de to- Os Deputados de Santos devem que eu fizesse Isto mas 11ão di&OJlsse. nar minha mulher e mInha filha r,JI
do~ os 111m';, recll.lOS às vêlrs em 'lue conhecer essl! firma., - ComJ.ssá- Não p=o: prefiro dizer, embora não mulheres e filhos de todos n6s. PeJa-
quem recebe é quem paga também e tios Exportac.ores". "Rua do Co- po.%a. fazê-lo. E' preciso cllllS(lr os se hoje cont!nullr n. olhar-me no elo-
11ÍJ até um el"le.~ multo cur'oso em rnérc:o, 89, santos, Telefones; ." mandatos, E dlgo·o com autoridade pê1hCJ, sequer, Ite mantenho ao meu
que o Sr, JWbelto Gonçnlve" Pnn. 28.488.27-494 e 28-504. oalXá p(J~' bóm dIferente da daqueles qUe la J!()- IfJdo c,rimlnosos que patual:am com
lu,,] dec1ul'U t~r revI'ul[:" um m~lhrto t(\1 599,; EJ'lderéço Telej:(l'áfico: 1'11., até (I InícIo da :evoIUção, pre;;r.· 1."BO, MJnistros que estlveram pre.
e l1lP,O do SI', Rl)b~rto CDllç:llves P<ln- S;vnva!. sa,nto~, 20 de maio cl~ ram o fechamento do Congresso. E' s~nt-e& a todas lIoS pregações IlUbVeT-
11131• Bt.a (,n a Ir'a"c~C!e, era a 1'('- 19.63. I1u.:;tl'lss:mo Senhor. .Jo1\o prt'cí.5o cassar o mandato de quem slvos? Um deles. que era Ilder do
,fL'w.:t. rm o r.qc·fllloJi' trIO, (Ora o prn. C~ndldo de Mala New, Rio dc Ja- levantou a indiscíplllla e tentou que· OtlVêrllO aqui, e hoje ne.;n me ad-
ro,o"l,.!lO, era o unllgol';lIsmo. Rã nell'o. as. Pl'ezado senhor. Pelo brar a hierarqnia nas Fôrças Allua- miro sE! ~tJver arLiculando are.
re ~!be ..', ele uma - cempnl1hJIl de aVllI- presente con!lrmamDs o nosso eu· dll.!!. E' preciso cl1SSar o mandato àe v~luçpo também - um deles, hb. 10
"c.u, ,!la um:t !.stu ele ]J<l~nmelttos de- tm~enw verba! sóbre tuna OPf- qur:m de~cncadeou a sublevação e a dIas. na. Bahia - e os ba~anos que
PG,llii"'~l]n 'c1e 1l1010)1,,(~Ç dcntro do raçllo de compra de 100.000 (cem de.~ordem. E;' preciso cassllr mande;- li estavam poe~em rec:ordnr,se dÍlW)
r:~-':I-,!HrneJl!O de Admin!lltra~ão do ':11 11) .sacas de c~flo do me, cafés to, porNue, repíto-Ihes não estamos - pregava o lechamento desta Ca·
1>111 -'C/la r n EcJI1Cl<çfio, qUe reúne esles que servll'ao para a. Jnrlú,s- .. .. , sa Hoje a Co, . f h ..
Cc c'. d~ ClnltU~Hla ulCtOI"lltas com !.ria de café solúvel. num <~glme normal, Encontramo·nos o 'seu refúgl~~a que quena ec ar ..
g _'I'nm['11C~ m~n-'ajs de cem mtl ~ru. De D,côrdo com o combinado emI meIo a um pr~e.sso rev~lucloll4. Senhores Dc),)utailos. StlU tlm ho.
z:_, Q~. Our!!)'" n\lr e:nt,re os nome.~ fizemos uma oferta àquele In..... r o ~ue, se não tiver contl!!utd<l.de
d:'s molol'lslas há al~tlns que ri;:u- titulo na base de tJS$ 22.00 evin- lmed,atamente" fracassará, Mao que· ~e:. ;'>e1'ee~tc ,e ninguéln me pode
'r2m no llwnJJ'e,'1to de 'IntCecluals pu- te e dois) dólaret> por saca dA ca- ra aa.umlr a 1esponsabilldade pe es· v~cemoscoO:n~~d~IlS acho Cl'le,_OfI
!"COUO cm outubro. fOITJ'lando o Can- fé e no ca~o de.ser realmente parar que os 1I11lltares decIdam tudo pol'que r'eVOlução nT~s ~mre~~uçao.,
lFll~o .OU 111 lClonrted~'l1ção de Trebo.- efetuada a l'e!erida operação, lo. re:t qr::~ea::t:l ~~oor~~o ~~ aq1dl~. revolução não é Jôgo de futebol'p~~
.'n OI ~s j'l.l, ~ I'C !l:J". Há um l1'lhe- go após os embarques respectl ..., .....m ""-W () .- pode em atar I'
te r~'dl~ld" Tl:1~ ~r~uintes têrmos, 1m- vos abonaremos a V S US$ 4 oÕ rd~~~'I e mautlç que Isso, a obrigação de ganha o~ perd~asE.rcri°uteçllo ou 8e
l"C'CQ "TINE'" '( , tr) d'l " 'UoC' o 6q , para que l\,I responsa. t j1 t . es momen.... ,qua o lJare"q po: saca de 60 bllidades e a3 lloolçúe.s se deI'nall1 00, lO es amos perdendo esta revo~

uJil"Jnrl'r, d?ve chegar ... " qUtI08 decaté. Ma expectativa de (Multo bem) I • lucl<l, por omIssão, por covllrdla 1l.~
sull cooperaçrto e boll6 ofiCio jun- ' I vezes, ou \1,(6 por aqUilo que o ch~fC'

Vuu ler Cll1l!O e~tli e.,cnto: . to !;lo me com distJnt.a cOlUolde- Desejo, Srs" Deputados.ir mais a· da lIublevaçAo da desordem dl5lle
':Jllfll!\(lIr, dC've rhc'gcu dez mt- raçao e preçus no.s subscrevemos, i1mnte. Se nesta OMa hA. um meta· sempre aqui desta tl1buna' "Isro

lhc:s e Il'WcO dff1t,1 p tIS demais atenciosamente. Carlos Melo" llirglcD, um ferrovlárlo e tun sargen. !lqul iJ um clube de contemplados
verbos que n m,;" dewrá d!strJ- 0Ja.. Ltdll," to que estão EtOb lUlleaça de OOSliação I.stD .!'qui é urn clube em que todos
bu l' Cil L1 E n~ E;:ccutivas, S P '1 t de seu manda.to. revolta-lme e eu- se dao bem, se estimam, se promls-

"~_,' , ,_ r. res den c, perglmte.rla. eu ligo- vergonha.me que estejam cIrculando cuem iL"I vezes".
1 ,-,~,11_ fiJ'PllUS 5.1;" 110 J!~0~t1- Tl:

j
para que malll tarde a MMa. re- nesta Casa como se nada tivesile PoIs bem e:;te clube "UI' é

LO 1. 5Jn mil p:trn ~ndl\ uma por- so VII. InÚlnerllS comlSslle.s de Inqué' t d i$s m acusados de' .... ramos
i-'ulo, _ Está dific!1 de ler Dor. Il'lto estavam funcIonando nesta oas; {·01UdlsUiO I o. Rebelo-me contra, es· sê.lo nlio Eer, Rrec,sa deIxar dê
Cl_:le ~ lUul ercrl,tll. _ "Vocl!,' en. e tiveram seus ,prazos terminadOs ano ~~r oi:s-~ =~t:osda de se preten- nia resta. e:

r
a~v~s P~s.:roa1s, que

lHt,mLD, eleve I'ntrrgar as lllIrce- tes da revolu"[,o 'porque nfio v m a ti um homem resqulcl d d e nuo qualquer
lu': mcdJunle Jlpl'e.;;en~aciio do pla- brincar aqui de óutrn coioo me~ s~ humpdeh, embora ecmUJl1Jlta., e • que tocfll.9 e or, edm pessoal, tnll8 por·
:nu de npl'cação TAl" _ O "Tá" nhores~...'t . c man.en am 11'1'r4lil responsáveiS pelo 4 n~ evemos lembrar d.
li do bilhete. -'AsslÍlado' Ima. Il.a.uarn ' "':1:: =7::Vol~ÇãD I c~lll:lle que J!ll 'I:'I'~ OQ 11 1'111., ~u_~_ h

m uJltol,,_dI!Icll
el:pl1011r ao poTq_ • _, _ _ ,re. to~r--- --, ..... um ue ~ue O ferrovIb'lo ,..

.J!!l 1l1!Wt!lt§ CWISIldo.-Ji àu.a...Ji'.
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doutor, que. foI .ministro e cÚlnpli
ce da desordem, vaI cont'nuar como
deputado.

Q sr, Padre llid1ual - O argu
mento é írrespondíver,

O SR. AMARAL NETO ,'- Vai ser
muito dificll explicar ao povo hu
mllde de Pernambuco que se deporta
o Sr. Miguel Arraes para Fernando
de Noronha ~ Jolté Ermirlo de Ma
Tais contnua Senador, e Senador
artlcularrdc projeto ue eleíção do ·no·

vç Pre.sidente, como hoje tantos dos
Mlni.'itros já devem estar no novo
Mlni~tér o da revolução,

Eu, que no dIa da vítõna da re
volução, 'fui ao PalácIo do Planalto,
pela primeira. vez na minha vida,
para lá não muís voltar. dtsse ao
Presidcnte Mazzilli: "Presidente, es
tarei a seu lado até a' morte se o
seu govêrno não permit I' que Os po
Jítíeos - não com P maiúscula, mas
polWcos politiqueiros - dele se apro
veíten; para. tl'ansforma,r a- revolução

-numa baderna ramniar e proveitosa;
no entanto, no momento em que eu
verl! car que e~sa. revolução é para
p 'ivl1egifl:1QS, eu me leValltltrel na
cr,mara <.

E no momento em que vejo que
pc, MinÍ.\~ros estãv aq,L dentro C(tno
H'--ClUqul nunca tivessem saldo, ve
lir.CO que a coIsa começa a se aco
modar, e reVOlução acomodada e re
volução liquidada,

. Sou franco e chego a dizer até
mesmo a companheiros de esquerda
ccm os quais mantenho relações: _
p~rn alguns deles. vou· as5umir a
l'C&PO lsab1ldade de pedir a cassa
çáó de mandatos. Não terei número,
mas vou assumIr a. responsabil da·
de. NÍlo quero quo' se diga. amanhã.
qú('. nesta casa, ninguém procurou
Ser l'esponolÍ.vel sem o apadrlnha
n.\'nto dos. galões das Fôrças Arma
das, Vou fazer Jsso, mas exijo fjUe,
juntamente com os deles, cassados

~ ~ejum OS mandatos dos polltlquelros
pl'ofISs.!ollais. .

Senhores Deputados. quel'O~ diz~r
lhes tranqullamente. num retrospecto
lIgeiro: trouxe, na m~nba maleta,
elue núo se confunde com a outra
lI1!lla. porque, se era do mAn, hoje
)J0SW dizer, não era. do IBADUNO
.ch nês. recortes de jornais de janelr!?
de 63. ale agora. c vou quereI' que"
lUe dcsnüllt1lll1 o que está escr1l0 ali
entre nspas: drclarações de Minis
t.ros, todos. apoiando a rotina a di
"cliva e a a,tio do Govêrno' a que
pertenciam. Todos, sem exceção.
De nen1turn deles' se ouviu palavra
ele condenução aos crimes cometi
dos. AI1, no di!:. 13 de março, na Gua·
n~bar8., estavam todos., no palanque
de aço, e, quando aquele que aqui se

, sentava anteriormente, antes de' cor
nr, levantava sua. voz e pedia. o fe
chrlltllmto do Congresso, não vi ne
nllUm desses m nistros. que hoje
aqui coztumam semar-se novamente,
cUEsar-lhe a palavra, porque se ho
mel19 fossem cassav.tm-na na hora
E' engraçado que todos que arrasa:
l'am este Congresso corram para
del~tro dele, hoje, para romprar 'pro
toçuo.

O Sr, padre Vidigaz -o- E' covardia.
O SIt. AMARAL NETO - Não a

velldo, padre Vidigal,. não I\. dou,-.não
11 empresto, não a alugO,- porque 
e nisto não hã vingança. - se vence
dOl'es fôssem, não sei se estariamos

. vlvtJS ainda. (MUito bem), Como pos
so sobrevIver com a minha dign!da~

~~ermiUndo 'lUe aqui contInuem 09
prtnclpals responsâ'l"ei.l!, <os homens
que eram Ministros para nel'ócios dês
te lJpo, porque todos· êles pertencem
li um partido que hoje tem na. sua
malor!.a. e tem na consciêncla da sua
maiol' parte ve.rdadeiros alicerces do
regime democrático? ora, se lá fica
ram e diria eu, se tivessem' saldo pelo
meno,l um mês antes, quJn~e dIas an-

DIARIODO CONGRESSO NACION,AL (Seção t}

tes, dez dias antes;.. Mas l1ãIo; saf- possa correr, a cassação dos manda- O SR, FLORES SOARES: (-
.ram quandó o navio estava arun- tos -de tochs 08_ minístros cúmpuces, (Para uma comunicação) _ , Sr. "
dando, AI, os ratos deixaram o CJS- co-autores do enme de subversão, do Presidente e Sm. Deputados, arnda f j I

co que soçoornva e vieram correndo crime de comuntzação, do crime de cedo para que -se escreva (l. hlSL,-,1 a "I
para dentro da Câm.ara, porque aque- baôsrnízação, do errme de roubo, do desta revolução redentora. Mas nao ,,'
la Câmara. que êles queriam ajudtir crime de assalto a ê» e povo, minis- I J J
a fechar pastou a ser J reíúg:o "onde tros que eltã,:> entre nés, corno se vir- e cedo 'Para r,e proo amar a ver q .:,' iJ
podem estar Impunemente, gem rõssem, v!ndas d:> prostíbulo que Nilo é cedo paro. se- recolher a moeda 'I

acabamos de fechar, (palmas!. n1sa da mentira, Já é tempo de eu
Tenha uma. vida pública, na qual, ír,lzer à casa e, por Interrnedío (Ia.~!

com meu órgão de imprensa, eníren- Sr. Pr:sldf!nte, cue.ono asslm mí- CàJllilra dos Deputados, à Nação oe•./
teí doze generais, quando achei que nhas palavras, que são minhas' e não poimsntn sôbre o que -se passou no "1

deveria. enrrentà-Jcs, Portanto, posso domeu Purtirlo sequer, __ meu Estado. o Rio G:ande do su e·
es.ar independente e Uvre para me O Sr. Padre Vidiua! _ 0- perua-' sõure o comportamento -vertical, ,<)- '"
colocar, hoje, ao lado dos generais mente de V. Ex; e dos brasileiros ue bre o comportamento vlrJ! patnotrcc',
e para díser daqui: êste ato in.stitu- tl. e uemocráttco do preclaro GOV?'lbl-.:,
~;orull ã.~ve vir. não jiara implantar o 0011. "venta ,~. dor Sr. lIdo Meneghettl, I

terror no Pais, não para fazer vio- O SR. AMARAl, NETO - Agradeço "
~êncla, mas, para fazer a Iusncauue a V, Ex~ Falo por mim. com a mí- Quando o SI', General Gulhard:l ,-
esta Câmara es:é, se' ornítíndo em Ilha .respcnsabíüdade. '!'ansferlu o comando do lU ElI:ec'·
f ( I to ao SI'. General Laclário, que ):Ulil
azer .. , ra mas) . _ \ Duvido que mesmo aqueles que de lá. se dirigiu. a flm de que' o R o

O Sr. Padre llidigal - para raasr \lnlm diSC(J! dnm possam encontrar J,n- Grll11de Jó;W'2 o úit.lllO onsüão .íe re-
profilaxia no Pal., - centrar- íncorrêncía na minha tese, 3Isf.ilnc.n do Govêrrro do Sr, JIJUO";'

O SR AMAR!\L NETO _ - (Muito bem). Duvido, a n:io ser aq.ie- (j,oulnl·t. que 10;<0 em segu.da 'Jal~ .',
lnd éSt 't' t • ". e'lleo cl:, ma- fé, porque WúJS 1103 vimos lá tambem foi, então o .sr. sngeaber-

vm o ~-1 0, era .m~u. apolo, como a e~p,táculo degradante. tantas ve~ )l Ildo Meneghetti, para Impedir, ar.-
o .ela maior a da Cn::tala~ pnhl re~- Z.S Ievnn.ado até da' tribuna dn,Go- í es 'de -rnüís nada, que o sangue COl
pelta,r . Os que nos r••~eltarall~.< pa;a Ivêrnc, aque e espetáculo de rmnístros t ease nas ruas de Pôrto Alegre, llobte '
faze: Justiça l!OS que s.J.Jpre I e.pc_to dépu laeles Ílo Jado de ml1llStros não c vlrJlmente, como homem que e em '
tlver~m p.ara, c,om t;.ste CongN'uo. ~1~ d~putsdos• .lO lado cle E'resld?nte não todos os sentidos, fOI preparar are
ll1ll

1.S
- em lei oluçao,. c,:,nvençUm-<e deputado ao lado da :::G'1' não depu- .·.;sténc u da periferIa P.1rll o' cenbl·o.

diSSO. Aquelfs que estao ao lado dela r.3do aa' ladil da UNE não U pU/MIO Com li metado! do seu gdvêrno d,rl
ou lutam, por ela:- eH~o...e~m,,;nnu.J ao l~da c1a PUA, nã~ deputado: ao giu-se a pas.so Fundo. onde a -guilr
a revo,uç"o aos dve.r.á.lo~, aquel,s lado dos chll1eses de Muo T.!é '.1.'ung. nlçãô federal e também a B"i~&da"
h.omens que" ~entro de uma revolu. ao lado dos -cubano.> de PldeJ Castro, MilJtor, r:éis á rev)lução, redem.))'a,
çaO.. alllda. pc'd..m pUblicar llS suas en- assistirem com sorriso nos lábics à "
trevlstas, tranqullo.mente, no pais. Eg. preO'ação E1Ubverslm conlr é'le' Con- estavaJtr p"ontas a. se levantai' e II
tive dual> vêzes sob, estado de sitIo: o ,a , lünrchar para Porto Alegre, á pilpe--
uma vez, exilado em embaixada e gresso e a. aplaudlrem. la' de que o Brasil todo, como uma
duas vêzes, na cadeia. POIS bem, nãa EntiVo. srs. Deputados, quero' cO:-- J3bareda. ofÔ3SSe lIlcendtado pela re- ,
podia publicar nenhuma paJavro, em n,unlcar.lhes: não cassem ap~nas vÕlução salvadora, O SI'; .I~do ~1elJe--
lugar nenhum, e não era ladrão e não certos mandatos, cassem também L'S, ghettl pão fugiu. S, Exa fOI prcp"ral' I
era fUjão e não era désses covardes outros, pcrque ' há muItos J}3ra cas- a resi.'.t\ncia no campo de batnllla
que levaram o povo para morrer nas sar, A mim intereua cat'8ar o man- das coxilhas do Estaclo, cam metade,
ruas por H~s, mas, qU'Jnoc<à SUa porta dato dos polltleos poderosos. daqueles do seu govêrno em E'aEso Fundo e a
bateu o perlgc, o chefe tomou o nvlão que estão bem com todos "os gover- outra metade, lncJUs.ve nós Olnros,
e vlnjcu paTa o extel'lar. (Multo bem!. 'nos (Muito bem) _ mesmo qU2 para que testemunllalllos o falo, defenden
Eri'tretan.o, aqui em Brasília, na nol- ísi.O Si?Ja preciso cOlocar em risco a !lo o seu govê'no heróico, n:> E'llliIcio_
te ·da fuga, gravava uma proclama_iobrevlvênc,a da sua própria falnll!a ~lratlnJ. E1 nenhum adversário _noF.3'l
çúo dizendo: "Ret'istlrel até o fim, - daquelZs que comparece.ram a tudo. teve II corR";em de entrar na srd" da
n:nguém me, acua. não 11l~ rendo, não daqueles que.' pela te:evisão e pelo Qaverno porque lá corrla o san~,:e
vai hawr tiro' no peita ,nem renún- rfl,d:o, nos In.sul'lavam dlàrlamente.. farlQUpHha, lá ('.,;UVlI o capltáo Bar
c'a", Niío hOUve Uro no peito .11em' debochava ,dsSla Casa, trlpudiavam cel05, filho do' Coronel e D~P\l:Il:l,o
renúncia: houve a corrida maIs dl".S«- sõbre ela, quando a esta 'casa se devc pel'aCChl l:la:'ceJo< com val'lOt> ~cc:l>I
balada.._que já vi em _minha vida. a reslstência passlva -coptm a co- tlklos de Es'aoo com a missão de-
. - - munlzação do PaIs, por ter-se nega- defender a hOrll(l.' dos rio-grandell~
ró~atr. Padre lll([.i~al - Num Co- do, por :.tão Sl~ ter curvado à pressão SCfi e o Govêrno constituldo e demo-

, ' o. das emendas çomunistas. (Palmas) crãhco do EngenheirD lido Mcn~-
O SR. AMARAL ~ETO - pergunto Agora, é preciso dar a liste Pasla- ghettl; nenhum adversárIo nosso, seill

CU: - E aqueles marlnheJros, cabos, men to o lugar a que êle tem' direito cmbm-go de se estar apregoando pela
Ear~<Il:to~. hoje .expulsos do C>OI:JJ<1 dos na revolução, Não fõsse a resistên- rádio um, m~l' de <.angue na . RIO
Fuzllelr03 Navals? E Os OflCl(lJS prê- cla não fô-se a reaçiio nôo fô!!se a larande do Sul, nenhum advel"~'J.rJo
;OS? E os sargentos do Exél'cito pre- lut~ travadii no congre'~o dlàl'Íamen- '].05.;;0 invadiu o paiácio do. Gove)'I)~,
-'O?? E o (}(lrl?nel que morreu na Base te. pejos Deputados e Smadores, e a~ apossou-se da sede do Gové.no, ;lU el."
Aexea de porto Alegl'e- pu do Ruo Fôrças Armadas nílo Cel'iam como ba- IE,~de da pol1cla, onde um hravo Jom~
arande? E OS civis .que morreram ,em sear a sua revolução. A êste Poder IpanhClro meu, Um homem ellcepc,o-,
tiroteioS? ,desarmado. se deveu esta resisténcia, nal, o Sr Armand:> prates Dlas,"srl1l~
'O SR. PRESIDENTE tLenoir Var- (IUe -l1ão \l~de !ler agora desmoraliza- e 'resistir. soube comandar, ~1Jt,t.be

gaS) _ At,~ncôol ComUIllCo ao nobre_ da. com a aceitação, de braços abe!'- manter a orc.em e saube fazer I~S.J
orador que o seu tempo está a cs- 10S, aqui dentro. dos homen.s que lá ça, Daqui o meu aplauso, a m,nh~
gotar-se' fora traiam e sabotaVam a reslstên- homenagem ao Sr, Ilelo MeneghettI,

, . .cia. ao seu Govêrno, ,às fôrças do ExélCl-
O SR. AMAR:AL NETO - Vou ~er.. I.. to que estiveram fiéis à d~Jnocr,~C1a

minar, Sr. PreSidente. Dal! Srs, DepU.tad~s e SI'. p1'flSlden- e contra o comunlt,mo' o meu a.p,àll-
. - te, afirmar desta trlbllrut que não é i h" . à S-Ig' ri<\.

• O sangue de tod'lls êilSes _homens moral; que não é descente, que não é so, e m nha omenagem . ~ ~
man,ch-a hoje a cabeça go covarde lw- honesto, que não é bravura, que não Mllltar, à policia do Estado, ao PllIO
mÍ$lado em MOllrevLjeu e mancha, é coragem, que não é democracia, do Rio Grande do Sul.
também, a cabcça do!sses MInistros que não é reVOlução um· movimento Multo agradecido. (Multo bem)
traIdores q'le hoje se sen!am nesta que pretenda cassar apenas o man- . _
Cas~, romo se traidores nao iôssem. dato dos comunistas. E 'preciso cas- O SR, llERBERT LEVY:
(palmas), sal' o mandato ,dos ~omunO~11egosistas Senhor presidente e Senbores Depu-

pai, 51': presidente e Srs. Depu- que na Govérno estavam, e para. ca~- laelos. usmmt> a esta tribuna pela PI'~ __
tedos, a. compreensão de que somos sá-los dal'eltodo o meu apol,? Seja melra. vez aPos a vitória da revo!IP
cada um de nós um guerrilhe!rlo ou êle qual fllr, porque tenho 'no,1o. le- ção democrática e -o faço com a cons
vamoo depor as asmas e entregar- nho -asco dos tra'd,ores e dos cavar- ciência tranqlllla de' quem, fiel a 37
mo-nos à cãlmarla- do iôdo e m!stu-, dos 9ue êles estão demoMtrando seT. anos de lut.as nll. primeira linha da
rarmo-nos todos outl'a. vez e dar a (Mmto bem: mUlto bem. palmas, Q oposlçãa e nn defesa da bon<iltul,'lD,
'êles llIté a li\lerança novamente. orador' é cumprimentado), cumpriu, na medida das auas fõrçus,

O que não admiro ~ que berihalpo O SR, PRESIDENTE: seu dever.
levado êste ppvo humJ!de e .sacrifl~
cado ao de..espêro e, depois se lhe Tem a palavra o Sr. Herbert Levy. Durante longo tempn nso'a vo~ se
faça liste acInte _ publicam-se listas na forma do art. 14 do Regimento b·· fêz ouvir dentro e forn de;!!! vOta..
de mandatos a serem cassados colo- terno. para ale:'tar a N3ÇllO quanto 1I0S (f'O-

cam-se dentl'a delas homens que de- O SE FLORES SOARES: pósitos do caudilho que ~e navid ~,,-
vem ter o mandato cassado. mas ,,,,,' senhoreado do poder a tio que as In-
locam-se dentro delas quase' que s6 Sr. Presidente, peço a palavra eon' t!'nções do Presidente .deposto e da-
os Deputados de origem humilde. Não! lIcença. cro orador. quele~ qlle o c~r~avam .se !orna,'.,~!n

Comigo. nãol Casse..1sses m~ndatos O SR PRESIDENTE' ele Itnl fonna tran,'pa"ente~, de Lal
o OOVêl'~o, o poder 'Revoluc:onário. ,. . forma nlljdn,~ Mr do'r~m'~nl'n'11 a
Eu ,vou pedir llqUi, com o risco que Tem a palavra o nobre Deputado. acl:nlrà'\'?l l'e:J:l'ão qUt se verificOU em



2202 Quinta-feira 9 DIARIO DO C:,?~CRESSO NACI~~JAL ~S~ção. ~I)=== Abril de 1964
==="'"-= ==

vor nós brasileiros, deiôtrulr a Car
~a Magna:

a ordem. seja. d~lnltiV'llll~me

.,."3egur2.tla. e as ele.ções (le ClaU
bro de 1965, Iivicmen.e reaJ1Z-1u.l.,
com a partJcJpaç.lo de ~<Jl~"'. os
democratas ll.U(: rzarmente aeoc):'.m
dar ao povo J;uuJlelro traba.no
tranquno e recompelli)::uior,- a Ju;,..
tlça SOCIal, as verdauen as e au
têntlcas Reformas, que nos :I~l'ão

o rezpelto dlscJrJlna e a emanei
pJ.;ão econômica do Brnsil, PlJ,U
bílítando aSJü1l1 le3ar aos nos.os
n.ncs um Bra.sil So~erano.. I ~r/,e

e Feliz,

Rtitera.IDOll, poís, o nasso aplJ'o:
a vos lníllta_ es para ccnuuu.r

des unidos yjgll!lDtes li prcntos
para 11 lL\'1I0, se fÓr necessuno:

aVo, 8en!lCreiô caugl ~~13n\.., no
senudo de não vacnardss 11.it &ó

"nomento e não vos deJx:trdes lD!
pretSlOnal' p~los que ainda nl:O se
decplrnm da vaidade pessoal e du
(lmb.çães e Ilue por czrLo len'-al'ão
tE':Juperar o te, reno percl 'do, dlv!
dlndo o Congresso, lmr.,l1d:> (,lU·
tros nomes que nos levarao à de
lordem e .o caos. A consol.cfu~áo
da vitória alc.nnçada depenlie logO·
ra. ~de vós, atra.vés do vo~ voto
livre e sereno, no nome honrado
do Gener"'l Castelo Branco,

E-ssa. atitude definirá bem o ver
dadeIro sentlmento de naclonall
dade de vos, represen;.an~ do
Povo Brasileiro."

t'JrJos os sctc-es da pDpulação brasí- se evidenciou onde eiôtJloVa .. Imensa síleí-as, para qUe esta Câmara. numa \
_ maíoría do PDVD brasileiro prestes a hor,!!- decisiva !m que se yer~ a revo-

lc.:l. . ~or BIlbjugado pela ntlunrl.Q lnsignlfl- lução cnnsolldar as asp!rs.çoe. m aís
(Fero neste momento, Senhor pre- c~nte ma. ousada Clue se allOl~Va '1(\& prof,undlls do ~ovo .brasl1eiro ou ser

~1~ __ I',e, senhores D~pt.laúos, Sa'J.ilnr recursos do poder; fol.me dad!!, i'epl frustada como Já fOI em 45, em 54 e
t: J D coração Chf!O de aleglla prm tD a honra Insígné' de ler a esta Ca- em 55, para gáudIo dos nzgoclstas oe
c _~.. ,menLe esta OliClnJid~cIe JovelO su' li. através dcla, fazer com que t"'da to,dos Os na'pes, pa"(l g.íudl~ dos ex
to",: Fôrças Armadas: de ten.n!es 11Ié. a to/::ção_o reconheça, o Manifesto em p.or:dcres do povo que ~em ,Vl,:dO
co.onéls, que se unirllll1- como se t~- II~ dezenas de rnílhares de brasíleí lli ~4 ~nos sob os v~!dndel os e. co n
.sem um só homem, a fim de sensl'J.. ~o' das entidades eívícas, Iernl- bros da admtnístraçãn públlca d~.,t.e
Iizar, R fim de lmp~J1r OI> seus Vl ni;;as religiosas culturais pDpul~l'I'S Pais.
man~antes lI.que:'l hlltuderes~~~~IV; e &Poiadas em' dezena., de milhares Espero e eon'ío sr. Presidente, em
()ft~ fHJ:r os dl;l~' ~: 2~~oorátlca no de assínaturas de ,cidadáos de tõdas que D manifesto há de sens.bílízar t~
v or n a rev IÇh as c..tegorlas soeraís, mas notadlll!lcn dos quentes nesta a1tUI{l vlvcm um
PaIs. tE' de trnbalhadores de tõdas as pro- momento de grandeza para 'I Nação

Mas Quero, também, Senhor presl- 1issões, Msnlfest<l que, como disse, ~ue não pode ser dlmínuí 10 ou es
d~I1I.{', senhores Olputados, render a, representa um apêlo. na verdade, quecído. NÓs outros, todos indeNl1
m.nhas nomenagens e as. dos demo- para que esta casa cumpra seu cle- dente de partidos, havemos de, estar
cratn9 do Brasll aos !.ai'gcnhls das ver. E como aqui já afirmou o ra. li altura do momento ,ou então _
três armas aos cabos. às pratas ue dor que me antecedeu, esta mesma não tenhamos dúvida - 05 aconteci
pre que se most aram Invulnerúvel5 Casa que, esquecida de ):I9.rtldo., t~,e mantos nos supa-arão superarão a

.. ô. pregação subversiva, ao altc/amen hombrldade para resistir às pressões nossa. instJlul~ilo, delXlL11do-a di"or
to Ill!sfltieador c1aque.rs que, de eo3Jp d() caudilho de posse do poder 110 clada da opJnião públJca em clJjas
elo poder, lendo o dev~r !le Ill'eservl1r s~ntido de votar a qualguer. custo as raizes a árvore frondosa dD Con~J.S
a;, instltuições e a ordem, os convo- reformas sU!lcl'ldas, advogadas. Im· so l'lacJol1111 encontra as energia." &
c:nvalll para a de301dem e para a der- pDstas pelo Partido Comunl!ta in'''r- seiva necessárls para sobrevJv~r. li: se
l:Dcuda das instituições. E' precJ~a nacional. através da sua fllJIlI bra.s, isto não f'zer, nenguém se lIuda, o
lemb.l\'1' que foram os sargentús C!ue 11'lra, êste Congr€,sso que resistiu a Congresso Naclonal será uma {"vú~e
deram aos seus oflciais, aos seus ~u eg~as pressõc.: êllfe congresso CI'le atacada pelos pa.rp..-o:as e Irá amenl
pcrJore.s hierárQuicos, demonstração de ;<Ji, Bem dúvida, a base stlbrc a (j1'3 I ZlIr.se até parecer.
qUe cOlllpremdlam que .e êles não SP se consLrulu a revolutão demo.err.t1-· Ou vlvell;1OS a honra de grandclll
pusessem l'.!J iado da hlcrarguia e c!n la sôbre a qua.! foi p~slvel cair 11m que 11 Nação e3tá atrav~s!ando ne.~te
tllEclpUna, tudo: mas exatamente tu- e,.tlmUlo à5 Fôrças Armadas: t-~Ie momento, oU encontramos as nos<%
<lD estaria perdIdo nesta naçllu e nãD C:ongreso deve cuvlr êsse apêlo, p:r· energias e a nossn inspiração na op,
sobraria mais nada para êJcs pr6pl'lOS, (',IIC, ;;'''1 verdade, não ê posslvel Que n1ão pública levantada pllrll dIzer um
sn.'gentos c.nbos, suboflcJaJs e solda- l·ste admirável movimento se frasre basta aos dltado;es, a seus assec:as,
dos. Foi esla admirável unlii:J do po <amei se frustaro.m no pnsado, as Te a seus parceiros ou enfão, estare.nr.s
-vo brauletro. êste illStlnto tie conser- ;'oluçõcs de 46 de 54 e 55, grila<1as superados pelDs acontecimentos e a
vaçíio, que é a sua caract.ea,stlca P pelas raposas velhas da pOUtICll que, hls~6rla fará Um julgamento que nao
que precisa ser ressaltado, lIuando o l;rlpudiando llÕbre o Idealismo do po-. será honroso para esta Instltuiçao. A5:Jnam êste manJ.é9to, como dls-
puls intdro deu ao mundD -um espe· vil brasllelro manobraram tle forma. Vivam09, portanto. S€nhor Pr~sl 6~. 8c-s. Depu:ados, multlLS dezelUs
tilculo admirável de maturlriac.e de a ptevalecer suas combinações e r.eus dente e Senho:es D2PUt;;dos, a lIl'IIU- de mHbg,res de brasileiros do meu
lllOcrflt.icn, e ~ p:,'-l naa ruas e nas Interesses excus()s, p~rj:\ftua.ndo.se na deza do momenlo qUe pa~a do. i111UJ E~lndo e de ollb:as' unldndes da 1"0
praças, e nd Fôrças A'm~d~5, ~ os ll'!'-' (!xplO~ação do pI)der pelo poder, a que nos ldá uma medida êSte mnnlfe.:-o deração (PalmD_sI, além das dlrig!n
vcrnadores, disseram "nao', d.Es~rllm arslt hmos inlnlcn'uptamente há 34 qUe ten!lo a !Ioma de ler para V-:I;S!I tes daquelas admiráveis enUd!ldetl eLo
um "basla" àqllel~s C:.ue nos J:lller,~,!U mos neste I'als. ExcelêncIas, Senhores Deputados: vlcM de mulhcre., quc pl'Omover.,m
levar 11 comunlcaçao e fi escravizaçal N- é po!JSlvel sen1t()l Pre-sldente assistindo tristes e llUmJlhado~, li o mtlagre da manifestaçáo do pJVO
iJ. hleral'quln Ecdlada em Mo~cou, srs,aooeputados que nesta suprema; lmplanta5lill, pelos moScOvUa.~. ~i)lJ brasllelro pela sua qUllse unanimloa-_

Sellhor Pl'c-~Jtlente BenhDres DepU- lles{,n derradeira opDrtunldade qUe se a pl'oleçao e estimulo do g~V:l,\Ia de nas ruas das noss1S capitais 11l1S
·tados vollo iJ. tribuna. como dillSe nos Ilferece à Naçlio. de prepuar sôllda· depost-O, do re;:ime da op.CS.,l), dias quc precI'deram e no. C!,~ !IC
lll~Us' últimos dhcurzo., quando con mente o~ fundament05 de uma d~mo. da subverslíD da ordem e--d~strut sucedernm à revolução vitoriosa .
.clamei a união do Con?-Esso p'lra c'Mla social redIvIva, J1~ é pOJsfvel çÍlo da hierarquIa e ela Rutondalle; Com prazer ouço seu aparte, n':lbre
I1POlflr a revoluçf\o democrática, fiara ~ue, nes~a altura se vcrlf!cjuem as !>ue salmos às rua.. unidos aos D~pul-ado João Mendf)l"
.fnlar não como oposJeíonlsta, ~1II0 me.!l\l1as manob:as pequeninas pc 'oS? democr-:tlas autêntlecoS aos p.:.tTJII- João MetIdos _ Sr, Di!Pllt3.~
como membro de qualquer partHI:l, nallssimaade negDclstM, de in~ens- tas ciVIS e mlUtare.s, nas mar,cb.as O s~. er' Lev estão resentes n~-
:porqUe as fronteiras p~ltidárlas dea- sadl:'S da ~obrevlvêncla daquele estado glorlo~as com Deus pela Llbpr- ~o ~e~b ~a ª~lerlllS flguro!!S dez.,..
Jjarecel'am neste momento, mas dese de coisas q,ue a. revolução democr,u!- dade: :as Rd; , rep~csenlan~ da~ brnvaa
jo Palor àqucle9 que, representando o ca Cluer ver varrIda dêste PaIs. quo unidos às g10l'iosas FlIrçn.s mulheres que constituem o "Movl-
:povo nef!-a Ca~a, con~,l.lluem, Cl>m o Eis por que é preciso lembra.r qve A!miídll~ nos propU2emos a líllr que de,am o lastro pDpula.r e mJtal
Congresso, uma Instl~ulçâo que dfwe nesta derTadeJra or.ortunldade nlío hã, rer pelas "Ins~ltutçóes Democráfl. menw FemInino pela Oemocrae1a' e
reagir como t~l c no? llO saber /~a5 nem. pode de1xar de faltar o apolo ClIS", pela defesa do congresso Na· à rcvcf,uçllo, EnC3-tn1nhn~jo a Vi.
eonvenlênci&s partldãnas ou polLJc!1S pol~;co \! morÁI do Congresso, como clonnl, da Ordem, Llberdade_ e Dl Exa. o mllll1lfesto dostns Senhoj"as,
pessoais, lnaUtulção dcmocr~Uca, à revolu.;::lio reltooFuntlamcntals do ,hOmp;ln: que deve fazer Pll1'te dos AnaIs da.

Ora Senhor presidente, SenhDru democrática Clue ha de redimir "ota 'que desde lQ de abril VJbran .e:., esfôrço e bravuIa estam!16 cumpn'1-
Deputados, 1_..:nL"Clu~r que tenham FI_ Nação e preparar Os fundamentos de agradecemos a Del's a, vltórllJ- d9. Casa, numa j)l..ta' homenagem lI-O Feu
110 ali posições no PlUSado, nesle mo pois de hmpDs ol!-- entulhos, as Imun- D..mocracia. a reconqUIsta da L~- do nosso 'i1ever de democrat.u.
'mento, o que impõe a e-sta Casa, evi. dlcles ClUe ainda enconlr~mos acumu- gaUdade pelas valorosas Fê;ças (palmas pl'o]olluadas).
dentemente dentro das caracterls~lcu, lados e agravados nos ?1tl1nos ~os, Armadas, ar.elnmDlo, neste momen" O SR, HERBERT LEVY _ A~r~-
dentro daqueleS seus lltn1tes, que sa:l de eliminados de seus d.reltos PO,lti. to, pa-a que: deço a V, Exa, nobre Oz.putado J"llo
insuperáveis como ins~ltulção demo- COS, porque nós democratas.só tira- esm Fôr ArmJld~ Mendes, Desejo, desl.a plêindc de mu"
crtíl-fca, é uma adeFão tolal, inte~al, mO~ddireJ!os po~t~~s. ~svi~a~ ~'::to: e.. ~~o~re:os.~NacJo~ exp~rgt.eUl Iherel> b:a.sllelras de todos os Estado.s
no plano polltlco c no plano morql 11 par on, nem a r eam - ""As Fôrças Arm'da~ ~ e que neste momentD nos honra com.
Tevoluç!\o democrática qUe o povo eertamenle. êle.~ fuJam conosco, se Ao Congresso Nacional a sua presença, como uma vel'dlldelrR
1,>msllelro realizou, eng'randecendo éf. vencessem. Nós bra!Jlietros de tOdas as 0:;11>- e IEgltlma vanguarda do povo br~81~
te Pais a03 olhos do mundo In tem) , Queremos a nQutrallzacão d!l!lucles se.s, das cidades e do campD, de lelro que levar.tou no etpetác\!,lo raro
E e9l-a adesãD que a opinIão pública cODw:omeUdOll com a revoluçao es. todos os quadranles da Pát:':n, quc engrf\-ndeceu nll!!~a Naçno U<lS
".spera desl.a Ca~;a. E é precisamente cravnglsUt, que, ett1_ vez de brasUelN9, que desde agôslo de 1961 Vlm()S Ol'lOS do mundo, quero aqUi louvar
':;1('1' Isto, e talve:l: como um prêmIo aO se tornaram russos ou chinl!ses. 2s- o a.IDblent~ público e admlnlsh'a êsse povo que quasc 11l'êsa das Ilol~~
IDDdesto lutador que com tantos (}u· tes quertamos ver banidos da polltlca tlvo dos fR~OS protetores d~ Púvo rlle_ daguel~s rv:e qucrlam submetO-.o
10ras de!;t.a trIbuna e fora dela vlerRm e, e.o mesmo tem

t
PO'todflSd·ejamllS q.lI~ to- e lideres de corrupção; t .!!!fr~Vidaom o~~~~l5t~nsp~~;~~lJu'~i

preparar ou ajudar a preparar a 1'e dos os negovls as, 09 o-q explora. n .p ra- o e -,
sllitêncla demoorátlca conira os ar. dores todo~ os de!onestos que inpx sejnm rea.llzada.o! o Quanto E.rJt~s eternidade de sllll Plltrla, capaz ,de
:l'ê[{unllos dos donos temporários do pllc!'t,elmenle enriqueceram 11 wm- as eleIções escolhendo RSS'lll co transforma.r uma sItuação aparen (-
poder, é talve:l: por ls~o que me 101 bra do Poder sejam dc\'ldamente ca;;. Congresso, livre, democrática c ho. "',rnte perdida e já proclamad~ co~~
comcrlda a honra Insi,,-ne extrema. tl~a<los, ne~ta altura, e seus ben.~ con ne~t-lImenlk. um dos lideres da lJ- p..raldll aos (llhr.s do mundo ~ O!
menta reconfortante e ~!lCn'slbJllzal1or!\ flscado!!, para a'juda,r a fazer as re-- ber taçliD Nacional o integrD Gene pregoeIros CJlSt dstas e, comunlstns de
de ler pa,ra esta Casa um Manjf~,~to formas que agora' soberanamente, ês· ral l-lumblrto de Alencar c.:ull,elo Cuba, da Unlllo So~letlca e da JDn-
em que as entidades clvicas do meu te Congreseo há de voltar, e mn 00 Ilunco, que presidente cons"'~u- gmgua ChJna e ofelecu - rePllo ...-
Estado e de outros Estados da Pc-, vêrno llmro h(" de exerut-ar, donal nté---jane1ro de 1956, mr;n,e~ aOS olhos do mundo 3de /I.dmin\,el
deração, ar!11elas me'.ma· Assocl1çõe~ Ilto pasto, ~:c Prpqldente, Senha- rá, estamos certos abmuut'lemente espetMulo de ICVR~ta' contra aqlleles
elo mulheres p9u1lst.M cariocas mi res D~JlUradoS pas! J 11 ler o mamfe.~- certcls os llrlnell'lo:. huml1no~ e qlle pretenderr-m p;mllgar e d'.trllir
rlclras, de tôdas as U~ld:tdes d~ Fe_ to de dezena~ de milhares de brasl democráticos tão árduamenfe ron su~ liberdades, T~m estas m'lIhercs
deração, q,ue promovera'''' o mils\lre lelros l\ujas lt'lSlnaturas aqui se en- Qu:stado.s, opondO·le fron!~1 e de- ~ra~lIplra.9 a !l~atltlao de seu po:~ jél'a.
ilflln~rcha com Deus e l' 'n m--;-o!n cc.ntram, e milHas "lira' em p~der clSlvament(~ a todOs que ;entar~ln, .ua grnte, n~:le moml'nto .hlél r~
de "t~avés das quais .se m9nifestt·ú e das suns cmJssMJIl6, as mulheres brn pelo poder qUe- lhes fol contendo em que o Bra.,U ,afirmoU, nt.av s de
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'desígniOS', Era.' li preâmbulo da Lei seu cargo, partindo para o exterior.
CÚ1JJ Massas. E diziam, mais, que, já encontra-se no exercícro de suas run,
'dispunham de fôrças suficientes para ções, com MinlstéIlo nomeado e por
remeter ao congresso um projeto de isso recomposto; funcionando, -tsm
'Constituição' e vê-I? aprovado em bém, encontra.ss o 8uprem:l Trlbu
quinze minutos., naí Federal. O povo trtUlqü!lo nas

E, diante dêstes fatos todos; COmo cidades e nos campos, Desde ao Sr.
se comportO'.l esta casa cercada, e Presldente só podemos afirmar que
ameaçada? Acovardou.se algl1.'n 1IlS- estão 'em pleno funcionamento todos
tante?' Reagiu com altanería e bra- os podêres constltucíonaís, da Repú
vura, 'com dignidade e coragem, blíca',
Rejeitou as ameaças; repeliu as Mas cs boatos persístem, 81', Presl-
afrontas, agredlu. Os prenotentes. dente. Vale então recordar aq·.l! queQuando estávamos quase sós, quan-
do poucas ou nenhuma voz se erguia nenhum pais do mundo encontrou ou
em defesa do congre.s;b, quando nãó encontrarâ destlno 'seguro se não sou
tínhamos nenhuma arma ao nosso ber preservar a Democracia. TMa.
lado _ nenhuma nem traba1ha<ioro., ação que fugir de sua égide será, ar
nenhum canhão" nenhum tanque tlfic:al e cansará. mais -cedo ou mais
quando até mesmo o refõrço da ~uar- tarde, inumeráveis sorr.mentos à Na...
da desta Casa era. negado, como rea, Ção.
g:mOS? Com serenlda-de e com tlr- Njío encontro, nem conheço ao j,pn.
meza. Repéllndo e revídsndc. Quan· go "da história, exemplo de al!illn
do'tudopareela prestes a. chegar 110 povo que tenha conseguido ericon~1 ari
fim, a voz dos 'representantes do os seus eamlnnos origlnal.s. quando
povo não silenciou UESta casa, Aqui, abandona a prática: da Democracia.
ardente e viva. brilhou scmpre acha. A'o' contrário, de países que se perdem
ma do amor à riemccracía e à. Li. na' nebulosa. 'Cla.s dita(!i'Jras' e nos pe.
berdade., rlódieos "banhos de sangue" encon-

Não fôsse ísso, q\le caminhos esta, trames exemplos sem número, quer
ríamos hoje trilhando? r Não f&se nas terras da América" 9uer '1\1s ter,
essa. resístêncla do congresso, que rll,s da Europa., ÁfrIca. e Asia, nas
nota trágica não se teria. esbatído quais o' povo .sofre o ca.stigo de ter
sôbre lU! tetrlis brasllcJras?! pecado contra a liberdade •

Mas aqueJ'as fôrças que, lmeaçavam
a Democracia, agredindo esta Casa, Enquanto Isso, Sr. prestdente, 'os
na pletora ao poder que pensa7aJn Estados Unidos e a. Ingla.tel'ra, têm
possuir, :foranl longe na ação deie- ultrapassado tôdas as vlcLssitudes.por
térla e feriram também' aquelas ins- e.stabel'ecer o poder com /)Me no
tituiçiíes de garant-iw e segur.tnçw da PovO. Eu, por mim, Sr. PI'e.>ldente,
República; - as Fôrças Armadas, n.. tenllo um' amor fetichista -pela <tcpú-,
sua; disciplina e h"erarquia. E, entãO,! blica e ptlia Elemocracía. OdeiO as
tendo' como suporte . de açã:l e. Oir- d:tadul'as e odeio' e-s dItadores. maS'
éOlnr' do 81'. General éla.stel<i Branco,' odeio' orgânícanll!nf:e. com meu -San
digno Chefe do Estado Maior .do gue. com os meus nervos, com a mj·
Exército-, que faz parte IntegrD.nte Ilha;, carne' e com a' minha áln'lll..
dêste é\lScurso.. rebeblril\n'-se as Fôrças Sr. Pres!delite, desde 4ue as.~uml,
Armadas, aJloiadl1,!; pelo' povo do Bra_ n~la Casa, fi' minha cadeIra 1e.'l1lbo11'
sil, obrigandO,' (li enLÍllr presidente a s/lbre nós todcs a. pressão de órgãOS'
'a1'astar-se do solo da República, Evt- esj>urlo,1, "retendendo sUbj'Jg{l~ egta
denciou=se, então: mlIs SÓ então, a Casa, DeEdé.logo, ,nariiUstei a ntinha;
fraglIldade do tio apregoM!) dispo- f1rnle decisão de a iôdas as agrêssões
sltlvo po\itico - mllital' • sindical e.stu- 'resistir e ag'r de tal forma ~ue por
dantf1. Nenhum tIro disparnl'am. ne- minha aç.ão não fô~se ~!rada a dlg}J"
nlluma açâ'o ;entaralll em defesa de nidade desta Ca.sa. Assim pro~edeu:
um nomem que ~ocíal'am áos seus a malclria dos D~putados, rujo -en
,tristes t\e!fgtlios.' , frentamcs cem d~stl'mor ao lonc:o do'

E hoje estamos vivendo llln dos mo- porlOdo que pedel'em!l3 mal'car cOm o
men +AS mh'.' honturbados da h!sUirla 1nlc10 d'esta legislatura, -368, sOZillho.s

"" ~'" ~ nêsta. CaSa, na' balbúrdia, 110 l'!1l),LtO
nacional diante do qual deveremos dos aconLecimentos que eV'olulam e'J'7J)
ter serenidade e voragem pal·a. evitar rap dez ImpressIonante; não ~\\~l1e)B
açõl's que pc,;-sall1 levar a Repúbl ca mos um só momento, não silencIamos·
a rumos funestos, cobrindo d", c.repe. e não ne-,s acovardamOS. '
a beleza: dêSte movlmento do povo e Poder desarmado, o conj,-esso Na
das Fôrças Armadas em defesa. da clonal não transiglu, Oombatelt
Democracia e da. Liberdade. sempre. d(lndo ulna extraordinária

No desenmla'r' daquele movimento d'emonstração de ::aragem e, Reúna de,
ambas as flXCÇÕ~s pelas >',IM cadeias Ludo. de amor li Jemocraclll-.
de emlS!iorali afirmavam ,epesada. Fe1!z a Nação, Sr. 1?1P's'C'ente, com
mente que' lutavam !leIO prestigio ,e um Poder Legislativo dNta orJem,
inaependência do põngrcssoJ• autêntl- pois não elCist.1l'ão prObiellJllS do Pt'VO
co representante do .1:>0\'0. ;0;0 C/ne se l"
notou a rcafirmnção dá. fé democr:í- que. sejam inso "veis.
tlCa de Um iado e o recuo :laqueIes E;;tamos. agora, viveIldo .11111 perioda
que antes ne.gavam validade !lOs man- de pleLora, de enforia" pela vitória.
datos' dos deput.ados nesta. OnsR, das fôr!;l(ls que 'de{etiaeram a llbel'da-,

Entretanto, v!tor,oso o movi.'Iler.t,(\ de Q a democracia. Mas não estamos
democrátloo, pllEsamos a ouvir os maLs 10nf:C daqueles pcr1llOS quI' rond'avam'
d!!Sencontrndos 'boatos :jue de qual. esta Casa. fruto. agora, dO' açodl1"
(Iaer forma atingemcst'!li Càma;'l\, a mento de U11S, da. inexperiênéla' de
qual afirmavam defender para. pre. outros e da ânsia de v1ndita de atgllns
servar a. Democracia. tsses b(la().~ poucos, que poderão lIerd'er ess~--"
vão desde a cassáção pura e simples maltnifíca oportunitíaoe de' se proce..'
de-mandatos até o fechamento desta der- 11 um levP.ntamento, em profun.
ABSerriblél.... passando pe1a ~ése de seu I'!idade. de tôdl1 a situaçl!o nnclOllQI, ~
recesso' ob!i~ató1'lo. Mas. Sr, Presl- dos roubos, dos -subornos li das truições
acn te, não ~ enéOntro. por ms,js qu,c de todos êlt'-s em nmplftude, ine.smQ,
procure. possibUldade de, peia apl· daqlléles que' agora estelllril. fantllsla
cação de q'Jalquer d:-~'Sas medidas. se dos de defensores da. dem03rMla e
resguardar a, dignIdade ,1êste Con- pretendam botar sôbre os' ombros s.
gresso. tolm alva de Sena.dores de Roma.

Sr. PresIdente, fórmulas que não Diante' dos bog;tos lIue correm,
'tenham bn.sil~mento ~a .reaU~adc 81'. Presidenlt-. tenho recel.o de que
torI!am-se flcçoeS que nao v.ncer:lO a os l'c\'.tléálos qUé desejam USár i!ara
critIca da. história.. salvar' a dcm6crácl& (tenham Q ma-

com<{ se encontra hoje a RepúbU. tá-h:\. ' .
00.1 .Respondo~ o êori(iresso funcio- DIzem que é Ílectl'llÍMlõ que exlS!a.
nand'õ o subst tuto teg'al J.o Presl., ta! sífuação parll· que a revóluçaq
dente 'da Repúbílca, que llóànd6nou pos,s~ atingir seus objetivos,

O SR, PRESIDENTE:
Tem a, patavra o nobre Deputado..

o SR, ALOYSIO NONO:

SI': Presidente, peço apal8lVl'â
licença do orador.

las, atra.vés 'das Fô,ças Armad>lS, J O SR. Atol'SIO NONO: '
ut.ravés _de íôdas as ~l~ses de sua' (para uma c01nlt1iicação) _ Se
pOpulaçao ,!e sua deeísão manter-se 'nhor pre(ddente, agradecendo li, opor
livre e de nao admltir que uma mJM tunide..de 'que me dá o nobre' colega
na extremista e acumpíícnra com os ,JairO' Brum' querei dizar a V. Ex~ e
detendores eventuads do poder, ~~.;- :aOS: ,me1l$ Pares, nestll. hora. em que
se, Ialar em seu nome'. :Sste nnlagre se, fala' de tríbunaís paJ'la cassar man
'operou-se há; .poucos di:l.S, em ~~a datos de Deputados e sensdores, nes
parte. graças a vós mull:!~1'S brl1sU~I- ta. hor:v em que se fala de trJ:bunai&
ras. Para o vO~O' trabalho, a. VOOSll para OOl'l'1gJr os erros do govêmc pas
atlmlrável mobJJl;z;aç1io, o vosso esrõr- sado, que se fale também em tribu
ço, convoco a gratidão desta. Ca>a e nais para coibir o lllbuso de jorna
de todo o povo braslleiro!(Palmas) listas Inescrupulosos que se valem do

, . . '-. anonímntaem Sl:lS áfinnatlva•. para
, CreIO poder afírrnar, neste momen- enxovalhar II honra de homens de

to. sr. P residente, 8.rs. Deputad~s, bem, de homens dignos, multes dêles
que, este Congresso nao Se acumpl1 COm assento nesta casn.
ela'lI' com aq.u~les que t!retendam Para surprêsa 'minha, sr. Presl~

, àp.svlar. e desvírtuar os obJe~ivoS da dell~e, acabo de ler em "O Jornal, de.
revolução democrática VItoriosa. 8 de aIDrll de lS~4. meu nome inclui.
Custe o que custar a limpeza há: de do numa suposta ]lsta de 'Dl"Pu';ados
processar-se para que, sôbre o ter que terão seus n:a~dato~ cassados
rena limpo. sõbre êsts chão da terra por.corrupção, polftica no Banc,o do
bra,~lleim pCS"" erguer-se, em derrnt- I!rll.',ll em meu E~~ado, em conjuga
tlvo, o edíf íeio duradouro da dernocru- çao com!lS ínterêsses do .esquema
ela àediv:da de nossa Pátria." Não Jango-Bnzzola·.
pretendemos maís voltar 110 1110S clab, Sr. Presidente e Srs. Deputado;;,
revoluções frustadas de .1945. e 19 4 êsses jornalistas, que não' têm:, a co-

'e 1955,quando os. negocistas, as ra- rasem do Deputado, Amaral Neto, de
posas, os aventureíros, de maca dacl1l6 fazer, da trlbuna;' em seu' ncme pes
Iogrcrarn fazer sobrepor seus ínterês- soal, a-, denúncias que bem qui~, na.
ses àqueles lrgít!mos anseJos da Na- presença. de muitos dos acusados,por

. çso- bra,ilelra. Desta vez não tenl\a- S. Ext, ~e.~ jOrnaUstas que abusam
mos dúvído., ou o. revolução se ~ea- do anonimato. dcverlam: ter també:n,
llzn por inreiro e extirpamos o' ca11- uID tribunal/de exceção. parai iulci
cer que tem desLruid'o 'fi' COIl",T'.mça los. para acabar com' o' abmeo; já! que
do povo tlO Govêrno. numa ,obra de éles têm a eovardb de não assinaJl
s,meamento e recollstrução. ou nau 05 artigos q!re escreveril. 110., seuS" jo=-
hav~rá lllais lugar para a Ilberdfltle naia. -

no, BradI e ,as cobrlls ~lIe hoje eS~h Era êste. Sr. P~esldente', o' a>j>êlo
mos :xpuls;tn'llo, coblas venenóaas, que desejava' fazer Já: não' mais a
voltamo, virulentas,~ara, no~ t,raga- esta Casa', pnrque 'elm Í}1Í<l' teM' maís
rem a todos e: destrullem' a democ!,a- ValOr. mM ao l Comando O'cral; ou
ela nesta PátrIa:. Esta é a derrad<l'xa, que nome se' queir;1' dar ao rriovlmen.
a suprema opottunidade qUe não pu to- revolu,1Ic"'~rlo que se instaloU' no
de e não será perdida; e estou ce,'to, Pais e que lUsda não terminou'. Mmo
Senhor PI'czldente e senhores D~:VU- já foi afilmado' por vários orado:es.
tados. de que êste Congresso, politl~~ E' preci-o que' êsse Comando del'al
e' moraimente est<lrá' ao lado da re- vire também um' trlbulllll especlal,"
voluçüo vencedora para; ,~ue se rca- um tribunal pa'la: julltltl' e,--' joma":
lizem seus superiores objetivos e nao l'st-as mes'1uínhog. ~e.~ covardes ClUe
/le permita que "os negoCl9tas ~orr'1"- não têm a' coraltem suficiente de M
tos e as ra,poslLS deuiloralizadas dfl sinal' o que eSCl'Mem. De-,:ejava tam
po1JLlcagelll venham trlpudtar sôbre o bém aler'-r ;) Alt.o Comando inves
idealismo do povo 'brllSilelro, pam tldo na-, funções ~e governar (l' 13ra
contlnllar na obra de ex\)IOra~ão do sll paTa (jU~ Se Inocesse, quant-o an
poder que reallzam nest.e Pais, .a na tes,.a elelçlio do Sr. preslde~te da
dn, menos 'de-trinta e quatro sno~. Republlca, para que se p<>-""a. -real:
Estfl u aflrmntiva solene que fazemos mente saber ~uem será o re.s'D?~Sá
neste momenLo. Estou\ ccrto de que vel relos ',iestmos de nOSl<a Pa.t 1'l1.
o Congres.:;o vlverá. a grahàeza da (MIl to be ~. __
hora que atrave'SIImos e não se dei- o SR. JAIRO BRIJl\J:
xará aba;;tarda:r ou-, dontina~, por (u () S~Ulll1lte disccr$o) _ "senhor
nquêles que. na sombra, artléuhll1 Presidente' 8rs Deputados todos nós
fórmulas de dlvislonlsmo e ar ti?1a- somos test;emUÍlhas _,Oéula,~es e, com,
nham de tôdas 115 formas e maneiras maior ou menor re'êvo. protagonistas
posslvel"s a d!!strlllção dos objetivos da doo fatos que' ant;ecederam a atual
reVOlllÇaO trlunfanté. situação polltlco-milltar que im'pera

. na República. - , , '
Sr. Presidente. é 8rs. Deputados,' ,. ,

esta a ufirmnção de fé a um Oon- Recordá-los ser:!\- ocioso, mns e.s-
gres.<o que' Já resistiu vlrtuahlsnte â quecê-los é pór em per~ll'o a verdade

, -. . ' hIstórica: e, no meu I entender. esque-
pressao do caudilho aliado a~s comu- cendo"os cometer-se-ia, clamorosa in.
nlstns. Ne.ste momento;-. dlloljo êste Justiça contra: .esta éasa.
apêlo, certo de que êle nao eatrlí em " .
vão _ Desde que :\tlul chegamos, a~ e.s-

" tabelecel'-se esta Legisla lura, o COn-
O Congre.soo sentlrã, como cada gresso _ esta C/imara prlnclpaImen-

um de· nós que aqui exerC,e seu ma.u- te _ PllS'!OU lL viver num ambiente
dato, _que'. hão pode' divorciar-se ckt .de pressões e . intImidaçõeS. ".;qul

, opinlao publica, ,dLsto que constltul a neste Ple11fU'jo num romJlai'lte 11t'l
raZ§o de sér, .as raízes; repito d9S torial, assinou-se prazo para a.<; nos
quais recebe a seiva que a alimenta a sas dec1sõc-~. Aqui. jogaram·se na
árvore frondoSa da democracia bri!- mesa dos' debates 6.tlO(}.OOtl emergen
slIeira, qUe é seu legislativo. {1lfuíto tes de um plebiScito' parai afirmarem
ae11!; lUilito bem, Pálmas.l a. inautenticidade dos nossos manda-

- tos. FOra. dlLCjuI - !l propnganda far-
O SR, PRESIDENTE: ta mentiroS'3. tentando incompatibili-

zar o povo com: o Congel'sso. Fora
'f"em a patavra o: ar, Jairo Brum. _ as macl?,\lIS concentrações tipo fas

cistas, tentando -intimida.r estl!, Oasa
e todos nós, novamente, marcando

com prazos fataIs para as nossas decISões.
Fora daqui €lIl ameaças pesadas e so,
turnas de um Poderoso dispogitivo po
Utico-milltar-sindlcal e estudantil que
teria. .' condições pa.ra. submeter esta
CMe, ~n maIOr protesto, aos seus
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!Rondônla;

Renato Medefros - PTB.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTEJ

Goiás:

AlIreclo NaS'i'~r - 'UDN.
Anisio Rocha - 1'80.
Benedtto Vaz - 1'80.
Castro Costa. - PSD.
Emlval Calado - UDN.

. Haroldo Duarte - P'1'.B.
Jales Machado - UDN.
José Freire - PSD.
Ludovíeo de Almeida - PS1'.
Peixoto da Silveira - p8D.

Mato Oros.~o:

Corre la da Costa - UDN.
Ponce de Arruda - PSD.
RachJd Mamed - P8D.
Wilson FlIdUl - P'I'B.
WIJ!,on Mart.ns - UDN.

Paraná;

Accloly ..-11110 - "'DC.
Antõnío AlImbelll - l'Tll.
Antônio Ba.'Jy - PTB.
Braga Ramos - UDN.
Elias Nllcle - P'l'B.
Fernando Gama - P'I .
Hermc.s Macedo - UDN.
Ivan Luz - PRI'.
João SImões - -1"80.
José Richa - PDC.
Lyr:o BertoUI - PSD.
Mtguel Burfara - PTh.
Minoro Mlyaluoto - 1'00.
MOYFés Luplon - PSD (3.4.()!1'.
Newlon carneiro - UDN.
Paulo Montans - ·PSD.
Petrónlo l'crnal - P1'B
Plinlo Costa - PSD,
RAfael Rezende - PSD.
Rena to Cclldônio - P'l'B.
Wilson Chedld - P'I'IJ.
Zaollarias S:t.eme - UD:b"'.

santa Catarina:

AlbIno Zeni - UDM
Alvaro Catão - UDN.
Antôll10 Almeida. - 1'8.
Aroldo carvalho - UDN.
Carneiro de Loyola - UDli.
Dlonliclo de Freitas - UDM.
Doutei de Andrade - I'TB
Otlllndo l'Iertoll - PtUlo.
paulo lIiucal'lni - PTB.

Rio Grande do Sul:

AdUlo VI,ana - ·PTB.
AntUl\-O Brvsolln - P'l'b
Ar; Alcântara - P8D.
Bntt> Velho - PL.
Cid l'lJJ'taclo - POC.
Daniel Fllraeo - 1"60.
Euclides 'I'riches - Poo.
Florlcello Paixão - PTB.
Giordano Alves - PTB.
Lauro Leitão:> - PSD.
LucIano Mac:hado - 1'SD.
Milton Dutra - !'TB.
Paulo Mlncurone - PTh.
Peruccltl Barcelos - PSD.
Raul 1':la - PL.
Ruben Alvell - PTB.
l'arso Dntrll. - I'SD, ,
UnIrio Mllchado - p'ra
Zalre Num~;, - ?TB.

Amapá:
Janlll'y Nunes .- PSP.

o SR. l'Rl:SmENTE;

Está findo o tempo de;Unado ao
xped:ente.

Vai-se pllMar à. Ordem do Di••

A tJsta de -presença acusa o com
parecllnen(o ele 355 Srs. Deputndo.s.

Os Senhores Deputndos Que te
nham projetOl' a aprese.lütu', poderio
fazê-lo, '

MJilllS Gerais;

Aéclo Cunha - PEt.
Amlntns de Barros - P8D.
AustregulIo de Mendonça - PTB.
Carlos Murilo - PSD. '
Celso PlI&6OS - UDN.
F'rancelíno PereIra - UDN
Geraldo Freire - UDN, •
G1iberto Falia - P50
Gui1hermUlo de OUvclia. - 1:'5D.
Horácio Bethônlo - UDN.
Jacdor A1bel'gárla - ~D.
João Hercullno - PTB.
José AJkmlm - pao.
José Aparecido - UDN.
Manoel de Almeida - PSu.
Manoel Ta.velra - UON,
Ma.uricto de AndraClII - paD.
Milton ReJ.s - PTB.
Nogueira de Rezende - Pll
Olavo cesta. - PSD,
Ormeo Botelbo - UDN;
Osoor CoI'1'ê11 - UDN.
ovidJo de Abreu - PSD
Ozanam Coelho - PSO.
Padre Nobre - PTB.
Pa.dre V!digal - PSD.
Pal.s de Alnlclda - 1'8D.

Paulo Freire - PTB.
Pinheiro· OballllJJ - PaD.
Renato Azeredo - PSO.
Rondon Pac.heco - UDN.
Elan Tiago Dantas - 1''1"8.

São Paul(l:

Adrlão 13ernardes - PS'1".·
Alceu de Carva.1ho - P'l'B,
Amaral Ftu'lan - PSD~

AnUlnJo de Barros - 1'8l1'.
Antônio Fellclano ..,. pao.
AthJé Coury - PDC.
Cantldlo sumpll10 -' PSP.
Celso Amara} - PTB.
Franco Montoro - PDO
FrancLsco Scarpa - PSD.
Hamilton Prado - PTN.
Hélclo MaghellZanl - PTB.
Herbert Levy - UDN.
Hugo Borghl - PRT.
Itl\lo FJUpaldl.
João Abdala - P8D.
José BarbOlla - PTB.
José Menck - PIX:.
Lauro Cruz - UDN.
Levy Tavare,g - PSD.
Llno Morganti - PRI'.
Luiz Francisco - ,PTN.
Maurlc!o Gouia.rt - PTN'.
Nicolau Tllmll - UDN.
Otávio Maria - PR,
PlWheco Chaves - PSD.
PaUlo Mannur - PTB.
Pedro Marão - PTN.
Pereira Lopes - UDN.
Pinheiro Brisolla - PSl'.
Plínio Salgado ~PRJ?
Rogê Ferreira - P'FB.
Ruy Amaral = PRT.
Sussllmo' Hirata - UDN
Teôf1lo A.I!drade - PDiS..
'I'Ufy NaXSlf :.... PTN.
WiUlam 8alem - PTB.

eM ArlllaclCIJ. o Exmo. Sr. MiIÚ&.
tro da. Guerra tem declarado qUe
assegurará o respeito ao Congres
so, às eleições e à posse do candí,
dato eleito. E. já declarou, tam
bém, que não haverã documenkls
dos mínístros mlll tares de pressão
sõbre o Congl'CSSQ NacIonal.

E' o que eu tenho 11 dizer, em
conslderação à. intranquidade e
indagações oriundas da. atual 8i
tuaçlío polltlca, e a respeito d~
decorrente ccnduta mílítar",

Era o que desejava dizer. (Muito
bem; muito b<711. Palmas, O .oraâor
é cumprimentado).

Durante o discurso o Sr. Jairo
SI'UIII (I Sr. Lenotr Vargas 29 Vi.
ce-Presutente deIJ:a a caúêira da
presiCZéll<!ta, que e ocupada pelo
serqor. Ajjonso Celso, 1" Vice.
P~esldente. 110 cJ:eJ'cielo ela Presi
dellCia.

deis retormas âe ba~l', " o dese'l~
cadcamell/.o. em maior escala de
agitações gelleralizadas do 'ile
gal poder do CG1·. As Fôrças Ar.
madns s;;,o Invocadas em apolo a
tnls propósitts.

Pnra o entendírsente do assunto,
há ucces.~'Wllde de algumas eonsl,
deracões preliminares. 05 11Iei08
71tilitllreS nacímuus e permanentes
7Ui<I são, prÓJ]riamCltte. para de.
fender programas de Govêrno,
11IUito 11Ien08 li sua propaganda.
mas para garctntir os poderes COIIS.
titucionaís, o seu jcmclO/lamento e
a apllca~cioda lei. Niío estão illi.
iHuidos j)P ru declarar solidarieda.
de a. êste o uàquele, Se lhes res
se permJt~da a faculdade de soU
darizar-~e com prcgramas, movi.
mentos políücos o udetcntores de
altos cargos. haveria, necessàrln
mente, o direito de também se
<oporem a I'tls e a outros. Rel<lll
vamente iI. doutrtna que admíto o
seu emprêgn como fôrça de pres
são eontra um dos pocêres, é ló
gico que também serIa admíssível
voltá-Ia contra qualquer um dê-
tes . .

Não sendo mllíeía, as Fôrças .a.r.
madas não são armas para em.
preendlmentos antldemocráticos.
nesttnam~e li garantIr os POÜérCS
constitucionais e a $U(I coc:t1steri
eia".

"Á ambIcionaM Constilu/rl/e é
um ob}eth'o ret'olllclollário. pcla
t'ioll!ncía, com o jee/lamento do
atual COlltll'esSO e a instituição de
UI1Ul didatura. A Insul'1'elçã.o é um
recurso legltbno dI' um povo. PO·
de-se perguntar: o povo brasileJro
est4. pedindo ditadura. militar ou
cMI e Constituinte? Parece que
ainda nlío.

Entrarem as Fôrças ,Aritllldas
numa revolu\;ão, para entregar o
Brasll a um grnpo, que quer do
mlnã-Io, para maIUlar e de.eman.
dar e, mesmo, para j;QZIlI' o po
der? Pnrlt garantir a plenitude do
grnpamento pseudo-sindical, cuja
cúpula vh'e na agltaçoo subveml
Vil. cada vez mais onerosa. aos -00.
Ires públicos? Para.. talvez. sub.
meter a Na~ão ao comunismo de
Moscou? Isto, sim. é Que seria ano
ti-Pátria, anU·NllçA,o e anti-Povo.

NUa• .Ás For~", Armadas lido
vodem atraIçoar o Brasil. DeJen
der prilJllég;ós de classes ricas
está na mesma /inlla antidcllto
erátlca de ,~ert"r a dituduras ial- "
eist4s ou sindlco-co11lullistas.

O CGT anuncIa que val promo.
ver a parallsação t.o Pais. no qua
dro do esquema revolucionário.
Eatarâ COnfigurada, provàvelmen..
te, uma calamidade pÍlbllca. E hll
quem deseja que as Fôrças Arma.
dlls fiquem om1ssas ou caud9tá
tkls do comllndo da sUbverslío. Pa
rece que nem uma coJsa nem ou.
tra, E, sIm, garantir a aplicação
da lei. que não permIte, por !legal.
movimento de tamanha gravidade
para: a vida da, Nação.

Tratei da situação po1ítica &6.
mente para caracterizl\r a nossa
coIUluta miutar. Os quadms das
Fôrças Armadas lêm ttdo um com.
portamento, além de legaJ. de ele
vada compreensão, fnce a cllflcul
dades e dcsvJos próprJOll do estão
glo atual da evolução do Brasil. E
mmtldos. como é de seu de\'er,
fiéis à vida proflslsonal à sua des.
tlnação e com continuado respetto
a seus chefes e à aulorldnde do
Plesldenfe da. Repúbllca.

E' precIso ai perseverar, sem.
pre "dentro dos llmUes da lei".
Estar pronto para a defesa da ie
galldelde, a 8llber, pelo funciono_
menta Integral 101 três podéres'
constituc/onals. e pela aplicw;õo
das leis, inclusll'e as que asseçu
rum o processo elei/oral, e cOI,tra
a revolução pura a dItadura fi a
Constituinte, contra o desvirtua
fIU7lto do papel hWt'JriCO das Fôr.

Ora, se, PI'c.'Jldente, "'emocrnclll que
ne Hr;ClJ~r~a t ...n atos ultatorfU-lS ~tlÍ

u., 'n(~u! Ui,',.~· JHJI,Clltc mesmo, a sua
p • ...iJ):ll~~I'e ele v.vóneía, A democra
em e o Úil.C::I a;.;'mc onde se pode
tut,o !':••dllÍll',I', OS aios que se pra
L,:tllCOl ou se l':,ntiCu.flllU 11UUln nação.
D,'!IlC'sr' c.~ Cj·uc usa Ctlp<l mtlltur não
e d:J!1lJCl'lll',U. ]l;tá-&e esvaíando,
e.,t~-." mal! ndo, esta suíeldando.
D-l'l:'Jlll S:'. Prr'}jtlrntc, que para nós,
I'~" e CDll::"C;~O. elegermos um Pre
s:L?l1lc" n;'cc"t,flrio que límpemcs
{\1![:S u Ú' "a, 1\1·'s, que oondldatos â
.br:liC":1C::t "ão'ês.'es que não têm a
c.ragem ue assumír, neste momento
b·a\ e C do~ur"."() d Pátria, o ma's
I'] o lllonc;·,(o o plesldlr OS destinos
I; L Rt·IJÚb ' ir.,,? Eco'!. que não encon
1Iü;el1lQ;, enlre <'S co milhões de bl\l
s J,jrfF~1 nrn VíLUO flue tenha Q co.a-"
,:'}!ll dr llEwm;r a PU.$:dtnc!n, da Flr
T'u~)~i'a e tom o nosso apoio c coei n ~

." lJJt,r.J d!'('l~t·<CJ 6(1' flux1l1á ... 'o n5,Q pu~sn

elo ru.ue onar tsles problemas que
11-', "fli~~oll'! N§o ereto, Se. Pre
sidente. Se!, ;nlretallto, qre ~e Iuio
t.ve.mos 11 CCLn,CllI de defender·a
d'~'"hlnl1e dC~'I. Cn~ll. c!'tnremas a5.<15
tJndo ~1) mnernl d" democracín, mns,
voll tl n d'u'r, runerc; por tempo
el""'O, po;; nnn há, nem haverá .Gu
v' mo de cl<crJs110 que prevalc<:«
C'Jllf.l'rt 11 t':fma~'f1() do p~'o b.aslleiro.
que pl'eva]('p eonfl'll o Ilnsclo de
lr0~"rl(lae dl)~ hOlll:llS do mundo
lni::.ro. -

O que eU d'zia on~em. Senhor Pre
,.ltlenl,', 1>0 combSícr o re~lme que
lentnvll UOS j)roFs'onnr, (o váUl1" hoje
e ~e n:io o rôsse cu serJ/! clnlco e de
11m cln:'.mo atroz e brul.a.l . .Amo a
d(·m{)Gra~;:l. tenho um llmor qnll.-.e
tisico p~la democ' .. ,1 e peja Ilberda
tle: ô"ln é o re;:lrne que serve p:ll:a
mltn, ê.,;c é o regl.n1l1 110 qual eU
d:'Bejo vl\'cr, outros niiQ me .el'vem,
lJiio me aal!6{<J.zel1l porql'e trariio
sentpi'f', consigo. o ódio, mc~mo u
condldo, a prepotêncIa e a violência.

o sn. PRE3Iut.NTE (Á/onso
,CeIE/I) ~ Lemhro ao nobre oradol' que

CDlll" np~nt5 com 5 mlnutos,
o SR. JAlllQ BRUM - AZfadeço

1\ lldvertêncla, Sr. Presidente..
Aquilo Que ell d'zia ontem, 60 com

1::<1 ter " no'têrno que presslon~va esta'
Cn,',l\, tem vulJdncle hOJe. AqtU exercl
Im1'1 o meu mandato. na. plen1tude.
Não n~~e~slt(j de p(lllcl<lis ao-meu
lado posa mnr,cnr o meu rUIDCl, nem
nece.\'sífo de bl1~~olns Cie quem qucr
que ~ch \i:U.1 marcar a minha ca
mlnll!\(!:l.

Hei de relonUlr para o meu R10
Gr~nde do sul. levando o meu nUlIl
dulo, como o cavaleiro Andanfe
querIa levar o seu p~nnello - p\lrO
como a glória e ardente como um
tllcho. &itn. Sr. PreEldente, é i\
minha orientação e. haja o que
houver, plU'ttun ameaças donde par
tlrtm, It democrackt nlio desaparece
rá desta República e nós hav~remos
de OOIlLlnu(lr lutando. tenho certeza.
para que o homcm brasileiro perma
neça dono dc sua vida e o comlUldan
te de seu drstino,

Anle.~ de deseer da tribuna vou ler.
I!. Clm de ficar In~orpol'ado ao .meu
·dlseul'flo. a. Circular do aeneral
t::uste!o Branco:

"compreendo a Intranqullldade
e ll.S Indagações de seus suoordl
11Udos nos dias lIubsequentes ao co
n,leio de 1~ de de ma.rço. Sei que
não se expressam sómente no Es.
tado.Malor do Exército e nos se·
torr.8 que lhe· silo dej)4wcntes,
1nas também na tropa, 11M de.
mais organizações e nas duas ou
tres corporaçóes mUltares. Dela,
participo e elas j_ foram motivo
de uma conferência mlnhn com o
Il:,mo. Sr. Minlstro da (]lIerrt\..

São evidentes duas ame.Qças: o
(ld1!ellto de U/Il.lI Constituinte. co
~~uel!.~~nho pgrll a COIlS~CUçõo
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Aprovados.

Baila. das sessões, Ruben AWe3 ~

outros.

Sr. presidente:

Na. rorma regimental, requere-nos
!lo V, Exa; regime de urgência para.
o Projeto n~ 15-63, que dispõe sõbre
a Reforma Bancária. '

1963. - Martins Rodrigues. - ROIJ
don 'Pacheco, - Pedro AleiXo. Ilder
da. minorIa.: _ Anzaldo cerãeíra,

OS 81'S, qUe !lJP:'ovam os rC·'·I~l'L.

mentes queiram - fklar como htúQ.
(Pausa,L

Não constando da: paut'li 'de nO?3:)9
trabalhos matéria em regime de Ul'
gência, comunico que há Fôbre a.
Mesa e é deferido o seguinte:

o SR. I'ltESIDENTE:
Tem ti. palavra o Sf~ Chagas Ra.

drigues.

REQUERIMENTO
SI', Presidente:
Na rorma do arl, 14 do Re;:infentó

Interno, 'solicito a "palavra, dU','11t6
n "ordem do Dia da presente Ses-.
são". .

Sala das Se&ôes, 8 de abril de 1934.
- -Cllagas Rodrigues. no exercício do
Bloco do. Maiôria.

No exrcíeío do Bloco da .Mab'ia.,

O SR. l'<\UJ,O lIIJSCAUONF.:

,Sr. Presidente, 'peço a 'j\'llllvra/p~llI.
ordem, com tícenca do orador, '

Oséas Oardoso - P'l'N.
Pereira Lúcio - UDN.

- SCglsmundo Audrade -' UDN-

Sergipe:
'Euvaldo Oiniz'- PTB.
José canos -Teixeira - PSD.
Lourival Batlsta' - UDN..
M~chaC!lo Rollembel'g -- UDN.

Bahia: .

EQgard Pereil'a- PSD.
Gastií,o .Pedreíra - P'l'B.
Heitor Dias -:- UDN.
Henrique Lima·.,- ~PSD.
Hermogeneg Príncipe - PSD.
JOÜo Mendes - UDN.
Josapll. lf.evedo·- PTN.
Manso' Gubl'fl.l- - PTB,
Oliveira -mito - -PSD.
Raimundo Brito '- ETB.
Regls Pacheco - PSD. 
Teurtnho Dantas - UDN.
Vieira de Meio - PSD.
Wilson Falcão - UON.

Esplrito Santo:
- Baguell'll Leal - UDN.

Dirceu oardoso - PSD.
Dulclno Monteiro - UDN (18 de

junno de '1964) •

Rio .de Janeiro:
·Adoq,ho Oliveira - uDN.
-Afonso Celso - PTB.
Amaral Peixoto - PEiDo
Arlo 'l'heodoro - PTB.
Augusto De Gregório '"-- PTB.
Edé.'!lo Nunes - PTB.
Emmanoel wntsmann - PTB.
Geremias Fontes r: FDC.
Heli ltibelro - PTB,
paiva. Muniz, - PTB.
Rllymundo padilha -- ,UDN.
Ten6rlo Cav_alcantl -, P8T.

Guanaba.ra:
Adauto oardoso - UDN. '
Allomar Baleeiro - UDN.
Amaral Neto--' UON.
Arnaldo Nogueira. - UDN.
Benedito Cerqlleira - PTB.
Breno da suveíra --PTB.
Cardoso de Menezes. - UD:K
Chagas Freitas. - PSD.
Epaminondas· dos Santos -: P'1'B

.....: 13·,0.64. .
-Guerreiro Ramos - PTB (20 de

j 1Ul110 de 1964).
Hamilton 'Nogueira - UDN.
Jamil AInlden - PTB. _
Nelson' Canlelro .-- PSD.'
Roland COr'ol&1er - 1"I'B.
Rubens Berardo - PTB.
Sérgio Magalhães - PTlJ,
o SR.. JOAO- vEIGA:

81'. presidente, encaminho to Mesll
requerimento em que ,.ol1o!to infor.
mações do IAPTEC.

O SR. FLORES SOARES:

Sr. ,Presidente, e.ncaulnho " _Mesa
projeto de lei e~·· que solicito a. ex:-
tlnção do impôsto sindlcai. . /

O sn. TEóFILO PIRES:
,.81': Presidente. encaminho à Mesa
projeto de lei em que se autoriza o
Poder Executivo, ~através, do Minls'é
j·lo·da Saúde, a conceder a subvenção
de' Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de cruzeirCl';) ao Banco de p"'1-"tue
8ão Pedro e São paulo. com sede na
cidade de Belo Horizonte. -

]

0_ Slt. RENATO' CELIDONIO:

ar. pretlidente, encaminho i. Mesa.

l
'requerlmento ' de informações em que
s')Jj,.Cito _esclarecimentos ao se, 'Mi
nístro da. Fazer.da, referente à Junta.
AciminiStrativa.do mstítuto Brasileiro
do Ca.fé. . '

o. "SR. TENóRIO CAVÁLCANTI:
sr. presidente; encaminho à Mesa

projeto que altera o art.. llI1 do CÓ.
digo de Processo Penal, .,... Decreto-le!
n9 3,689, de novembro ae 19-~1. pe
dindo a V. Ex~ a. tran.seri~ã.o de
uma carLa sõbre li;· matéria, -do Mi.
nistro Presidente do. Supremo Tri-
bunal Federal. . _1 __,

O SR. CUNHA BUENO:· ,-,

Sr. Pre&1dente, encaminha à. Me-a
Projeto que ínveste no pôsto--i\e Ge
neral de Exér~lto o ,General Olimpio
Mourão FUho. . ,

_0 SIt. PADRE GODINHO:
Sr. l'residenk, encaminho à. MeEa

Projeto que sutortas a. PrefeltUl'a do
Distrito -FederAl l\ erigl:r, em praça
púbtíca, "MonUmento à Mulher Bra
sileira" e dá outras provídêneías,

. O ~R. EWALDÓ~J.>INTO:

Sr. presidente, peço a palavrlll pela
ordem. - ,

O SR.' PRESIDEN'Í'E:

·Tem a palavl'!l o nobre Oeputado.
• O SR. EWALD() PINTO:
, (para lima çuestão.üe ordem Sem.
revisão dooraaor) - Sr. Presidente

-chegou a esta -case, há mais de SC~~
Isenta dias. projeto do Código Judi
ciário do Trabalho. De-ejaria !ndn-

/
gar -da Mesa se já foI cOll3t1tuidJ. a
ComIssão.qutr deverá- examlnar lt
matéril\t Em caso negativo por que
ainda não foi constítulcla é quais as O SR. PRESIDENTE: -.... '
p-tovldências que a Meim tomou pa; a Tem_ a palavra o nobre Deplll~!1,o.
constitUir e Pôr em tuncIona~'-H, o
referido -órgão.- em vista :a, inegável ·0 SU, _PAULO 1I1INd"nONE:
importil.ncia. da matéria? (Muito
bem). (para uma questão de ordem - Sem

O SR. PRESIDENTE - (Af01130 revisão do orador! ..;. Sr. Presldenle,
Celso) - A ,vresa_cumpriu _a EUl desejaria 'saber de V. Exn.' qusnão
obriga.ç~o. 50liclt!lIláo -ROs Lidere.> li será submetido a plenáric o recue
indicaçao- para a compoe.lção da. Co- rim~nto de urgência <L.'\SIn.ndo pela.
miss~o e~ecial. Vai insistir nessa maioria dos membros dá Me;;a llnte.
provIdêncIa. Se a indicação não se i I ld d ti b
vc~car, a Presidência US8;r& de seu r 01' e pc 0- L er oPar do .Tl~l (\.
direIto 'regimental, compondo' 1\ Co- lhlstll BI'1I511eiro. para o Projeto . ••
missão Espec1l111. , 800-03. Tenho· sua ciJscussão encer

O SR. EVALDO PiNTO _ Obri. rada, voltou às COIIlIS2õei; para ';-.~re_
gad(). SI',~Presidente. (Palma,), clação de -emenda.~ .. As ComI59Õe~ -jl\

N· h d '-' i se vronunclaram 11 respeito da ma·
lia aven o ma..,r a e-' ret;";ne térúl. O re~uerlmento está Ila ,\1,.0,a

de urgência, ,dou a palavr, ao se. ..
!lI'o Ch ...·"ri desde novembro do ano pa"sado. As-

• r agas ~ gues que ocupará sim, dentr odos trAmites normal.- R de'a tribunll> ~ qual1<ladc de"'1,íder do .. • •
,BlOCO da. ,MaIoria, de .acôrdo com~ re- a.cordo com '0 que preceitua o Re~l·
querimento apresentado 1 Mesa. mento, desejamos llIlber qual fi or:e-n·

Tem a palavra o nobre Deputado tação que V. Exa. dlÍ quanlo !\ pd"...
Chaga-. Rodrigues. - " . IidaJe de votação deste requerJm' "to I

. , de· urgência para o Projeto 3{!8, de
O S~. PAULO 'i\l1NCAROM!:: 1963.' (Maito bem.) ~.
Peço a ps<lavra. St'. Presidente ~.

com licença do Mador, para uinà O SR.~PRESIDENTE (AIC!nso Ccl.lo}
l!Ue6tão de ordem. - Tratall1do-se de requerlmenlo da.

O SR. PRESIDENTE: Mesa. pas.,"lldâ, ·evidentemente. estando
nós em outra sessão legIslAtiva. a pro

_(Afonso Ceiso) ~ Com a palavra, dentemente caducou. Tern de ser ev!,:",
para uma questão -de ,ordem. com li- dentemente. renovada. Nesse sentido,
cença.;..d~ orador, o nobre D&puta.do V. Exa, ou esta próprIa, Presldêncis.
Pa'lllo Mtnoaroni. por- SUa solicitação. podern tom"r t/j~-

~ SR. PRESIDENTE: d'as a.s medidas neces.sâl'las. -
-' . '0 SR.: PAULO MIN'CARONE - J?a.

- Há sôbre a. mesA e VOlt subm~;eJ: zemos, nesta oportunidade, a ~ devida
a valos os seil'uintes I 'taSOI,Cl 0;1\-0. .

O SR. 'WALDEMAR AI,VES: REQUERIMENTot O SR. CHAGAS RODlUGUE8:
. • - , Senhor Pre.s~:lênh:

Sr. presidente, encaminho à. Mesa Sr. Presidente e Srs, Deputadtlll,'
projet-o de lei alterando a redação do Nos têrmc.sdo -que dispõe o B",gi. sollclto a Vs. Exas. neste momento
parágrafo único do' art. 59 da Lef menta Interno da Câmara dos Depu- ate.nção esp!cial para as.~unto ligado
1'· 2,370. de 9 de dezembro de 1954. tados. requeremos a. V. Ex~i re"'lme à lndependenc~. e à dignidade <!e

O· SR. 'ALIOMAR BALEItIRO.' " de urgéncia para fi. ·traru;taçã~ do um ho~em publlco que tem a hón
projeto de lei no 15~1.63 que ~Djs- ra: de tl~rar entre os que inl-egram

,Sr. Presidente, ehcamin1t.o à. Mesa PÕe s6bre a- pollticr e 's. . fé I 6 Càmala ~osDeputados nesta,hors..
requerimento de Inforluações em qúe - t-' .. - . -S_ Ins I U - . Sr. PresIdente. não, vou pl0pl'l ....
'ollclto esclarecimentos ao Sr. !tf- ç?es, ma:e arlM, bancârlas e credlU.,_ mente dlrlgIr.!me àqueles - que liqu(

-nistl'o da. Fazenda. . I iC:~; CI :...0 COll3~O ~onetárlo NR- estão desde 1950. porque .êstes , ..
c"""'" t .... - outras prov!dêuck\s. OOltlUJ<JW••lto DeDutadü Frodfir7

Abrah:lo Sabbã - PSD
DJallna pauoS - PTB

Pnrú:

COi\IPAltECE~1MAIS oS SENHO-
'1':8:

AfIon.Eo ceiso
II enrique Lu ROJ/ulI
Olay Araújo : - ,
Dirce\! Cardoso

. Emíllo Gomes
, - Gabriel Hermes
Ac;e:

:A1t'lno Machado-::o..,PTB.
Al'mando Leite - PSD.
Jorge Kll ume - PS(
Mário Maia - P'l'B
Ruv Lino - PTB··
Vll1él'io, Magalhães - PSD.

:Burlamnqui de Miranda -- PSD.
Ferro- Costa - UON.
Slélío M.aroja - PSP.
Waldcmar ouimarães -:. P8D.

Msrunhâo:

Clc.ticrn r Milet - PSP
Eurico' Ríbeh'o ..:.. PTB.
Ivar Saldanha - PT:B'.
do ... ..: Dtl.LllLt"J., - P::;'D
José PJo - PSD.
'Jü<é sarney - UDN.
Luiz Coelho ,- PTB.
Maitos Carvalho - peD.

{edro Braga -- PTB.

JPiauí:
Chag~s- RJúrigUes - PTB
Dyrno Pires - PSD.
EzequIas Costa - ODN.
Gayoso e' Aimendra - PED.
JOÜll '"lendes OlJmpio - P'IB.
Moura Santos - PSD,
Eouzn S~lltoó - UON

Ceará:
Audj,~io Pinheiro - PTB
COSf,u L;ma - OON.
Uias Macêdo - PSD. _
EdJl.Eon Melo Távora - UDN
Esmerino Arruda - PST.
Leão sampaio - UDN.
Marcelo !:lanford _ PTN.
M<)l'e!ra .aa Rocha - P'I'B (25 de
u1ho de 19U4). _
Moysl's Pllnentel - PTB,
Pilore palhllllO -. ?TB.

Rio Grande do Norte:
Clovis Motta - PTB.
Djalma Mp.rlnho - UON.
Jc.ssé .llreire - PSD.
OdlJ<m Ribeiro C0l1on110 - POC•.

~ Paralbl1:
Blvar 01lntho - PSD
Ernany Sátiro - UON.
Flavlano Ri'Jelrp - OON.
João Fernandes - PSD.
LuIz Bronzeado - ODN;',
Milton Cabral - PTB. 
Raul de Góes -:- UDN.
Teotônio Neto - PSD.
V ltal do nêgo - UDN

.Pernambuco:
Adelmar Carvalho - PSO
Aderbal Jurema - -PSD.
Alde Sampaio - UDH.
Artur Lima - PTB.
Clodomir Leile - PorB
Dias Lins - UDN. '
José carlos - UON.
José Mella - UON.
Magalhães Melo - UDN.

. Murilo- costa Rego - PT.B,
Ney Maranhão - PTB. .
Nilo Coelho - PSD.·
Osvaldo Lima Filho - -PTB.

_ Tabosa de Almeida -. PTB
Waldem,nr Alves - PST.

Alagoas:
AbraMo Moura - PTB.

~ Aioysio Nonô - -PTB. _
Muniz FalCão - PSP.
Oceano Carleial-";' UDN.
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il'1d~I"'nd(' ic'o e f1e c1;~n'dade de bra- Ipo:l a ter bem nem rortunas. Não
süetros que podem d.zer aqur, gra';A:J prrc.so. pois, jus;Wcar bens que náo
a D~us. qu~ nunca t.íwl'ani lJ!lili'!.tO! ex.stim ,
com llgenl.e nenhum, de nl'1lhllffiol i";>. ~ , ,'. b
têncla, em rl\l~lquer ~pJ~a. f Il,le !:l- (} sr . ~~avlO B~l~ol~ - No re. Depu,
mais delxaram me.ano o Il'Il,U pJ"lJ :'~'.,j Ohagz.s .Rcd.l:tL.3, vim !nleuc~.
vísltar qUJlquer nacão de qUalqU'I' lt,1 I,.·J I) d"$.cltr,~ (I" V, E."ta .. porque
dê1Jcin.' é,c;'':-,,; cl~ oU'I~r um aplU(e do ex-M:
- Tem o aparte o nobre colega O!w..l n eLo e Depu.aao nFtll C9S4, defrn

do Lim!l 1":"'10, I'emlo'~~ ~e ueusaeoes que lne lo-
O Sr. Os:.a'do Lima Filho ~ No, [a'u cllt'll;ldas por outro J?~utado,

bre D~Ptli~do Ch~guS R:ldr<.U!_j, IH!' r~nn.nou. S, EXil;- sEU apa.te d ZCJ
agora táds" €1L1I.!j verrllUls corajo,l1I- do ~Jll n.!!) ~ra reu de crime comum
contre 03 membros do go~l:fllo depó'_ ccm,c o Sr. ~dem3; de Barros; p()SS~J
lo e"()s pallsmentaJe3 que C's npoic- ahrmar a e">!a 08_1 e à N3ÇOO q'Je
vamo estavam conrL"1l1das" a es'a~ g;llle_ talve7" ,o. Sr. Ade~l1ar de Barros se}']
tas alugadas ao cap;tal estl ang~lJo ll'J um ríos únícr 8 pollücos do Brasil q re
BrasiL Agora. porém, um nnt1ro "prl tefha passado J);b ~'ltro_ da JlI~t1lia.
fileur" c111 impnI!.S<~ marrOll. aqui v~!u ~'_VJ,nlaram.~~ "contla e.'se emml.'n
com um mandalo ql1e Impen.. ":.ds:nclJ ,e hr:mem puo.,co. I]leu Chefe polllJ'
te Ihe conferIu o povo carioca. pl;o CO" tr!> p:·oe~.,03.rr,me po meu E;;
IlRredJr os membj'()s do sovêrno di" 1,:",0. llclL~anao-~ de prútica de Il;tos
pôsto.. Estranha que OS Mlnlatros aq:l .I D.W~ e, pns.cr.ormenle. H.' JUSt.1Ç3
estejam 1 Aqui e.slou porque tuJ eleIto em p, oce.sso~ rogularts. lumlnou pm
pelo pOVD d.\ minha len a fPalmâsl Ilbsc.vlHo, ~ent1ndo e julgando que
Homem públlcD que me bÓnro de seI S, Exa. n~1O tinha culpa nenhuma e
del>utado estadual t'm duas legislal!l- n~o merer.'Jl, por USO ser conden,ad:>,
ras e de'Putnd~ fedcl'jl pcal terce,rn, naO devend() re.ponder pelos cnme
homem lle cla<,'e média. ~em forlI,nll qu~ lhe .foratU Imputados. Niio U!ln.
sur. nem d~ parentl!S, qUe nU.1ClL te....' pOis. ramo o, ilustre Deputado Os
ere~çóes nuxJ!lare. ou cust-eadus pitr "a.do Llttln F lho, d~ em sua def~a
nenhum Ilnl!lI1', por nenhum órgão 4U~ em vez de apresentou falos a est<l
nunca dltpôs de lllfluêncla. senão a"o" fàmara na .defe.~a do seu nome e .d,'
ra qua.ndo não sou ea.nd!dato ~qt1eJ"(J : ua aclll1iUl.straç~. fazer aCU3aÇOr~
dizer que o Ministério d" AgrJcuJtu. aquele que "aqui nlUl está e Ilada ar·
ra. está nas Jh:iOS dllles. Abram-lhe tku]a eontri. S. Exa,
todos os cantos, vasculbrm-Jbe as ga- O SR. CHAGAS ROD!UOUES _
vetaJ!. e o IlOme do módeslo deputado pie:t o aparte de V. E.'ll!,. Jlleorpo:·n.
pernnmbucano Ot,valllo Cll.valcuntl <la do ll.0 meu d!scuti'o.
Costa Lima Filho res!sth'à a IM:l< ,
as averlgUilções, a t6das as devll3lla" MllS. sr.•Pl'es dente .outros parln-
que daqUI e"ljo como brullelro, co- mE4'tare~ sao acusado> de mi/Itare.'t1
mo pernambucano ê como hom~m CJ.!1 partldoS]l~Il~:cos que no Bra?ll
QlIe tcm orgulho dt' niío ter fortunil nao têm .exl.~tenCla. legal. A mim
ma:. d· ler uma vida lbrtp~ e de ler também nno me aCll~am dIsto. porqu~
n corllgem de responder peios Se!ls fàcllm~nte p:lderei cont6tar c.stM
atos (Mu{lo bem. palmas). ContInua- acuEaçoes.
rei nQul ~nljllanto existir um' rr..-quj- M1S acusam-me de ter o meu no
{'lo de ilberdade nefote Pais :estrant'(l me numa Jl~ta enconf,rada nas mãn.~
que É's.se plOjllellr da Imprel1lJa OHLr- de elementos .chlneses que vlerlUn ,aO
ron ~Ó a~,or" I\pregoe SUa eOI'IlU!1l BnuiJ. segupei? Je:o. autorlzade:s pelo
Ninf:uém o vlu de !ll'mClS durauu- a govêrno :ln,Cnllr, numa. ml.ssao co·
revo,lta. DepoiS que os milHares Vert- merclal,
CefB:n\ 11 revolução, o gOlpe, ou quI' Qlle;o r~llellr eom tôda a fõr~ da
n~m; ten,ha, (;lc $lIl'ge como aprov.l- mlnl1" dlgnidadc c da mbh:t "lnde
~l ~CJ', c1loose movimento, Receba 1\ pendência. ebia nrusacáo, a ünlca que
e",,!»,ta do l.~suJto que lhe devolvCi fazem ~ontra mim A aeusação é Ui"

?las quero d!7CI' lIOS vltorl{'sos de absL~da que nlío preleJltl'a ocupar II
I~J~ (JIIi',.nllCJ, U!p a:l'ecelo" d~ pr:sllc atenção dos nobres colegas com liS

O"; !lorm.]" ,l!úlJlJcos. qU'JIlIiO e~rJ· sun de.~ta' nalure~a, Mas aJlldll hoje
l~;n~ ~ CfJlC ra e quando enfrentam no "Coil'elo da Manhll", vejo um

-;ll .n.s~~!lkiad~s, sabem que {) de.s· desmentido de um dos nossos eOle((M.
1:>'?lá.-wJc.(,do llll Améllca Latina o DeplIl.ado GabrIel Hermes FllhD
~u,t s vêzes conduz a? cáreere. M:ls Integrante da nobre r<!pre.~enh:wlío da
.6 !Jelvlndleo um IlrlvJléglo, qUe o UDN do 1'arl\, !'residente da Federa
fiat d mÓlLo OomlUl1 das pações eM- ção das Indústrlas da.Quele Eilado c
lz.a as sempre usegurou a todos os i1ue leve, como ell li outros, o seu

hpmcns pt1bl CO$ - CJ de ter uma Ilrl- nome encollt.tado nessa. relaçlio.
s~o seplL P:I,. li de não ~er confun.
(lido com r~u' de cl'lmes comuns 'o.
n~o deg',.t't'~,:"-. (Mui/o 11:111; n;llíto
bem, paim!!8/,

rece vencer quem trlpudia sobre o
venc~~o. não é d'llno da vl!óda, QLHl!I
do numa atsmofera. eomo esra .11_
guém vem à tribuna para p sotcar o
vm;:.;do, para massacrar

J
e-rarnecer

lança-lo ao cárcere do q~'PI :.-0 pu
bllcJ, é porque certamente nêo está.
prer'Jrudo para a vJló:·la. N~." tem
a sz. enidade para merecer esia vl
tór.a e e.3US palavras. êssss r,e< rCJ.; ele
ngre.-s30 pl\t,oal, de ínsulto P. vrl1,'ll.
U(\ extemporâneas, só servem IHea
ccmpromezer o dísposltívo mD!lat qUI!
se Indu para d~fender o 13;n:í1 para
deJeader j\ un'dade nacional em pe
rso e o BrasIl da dezo"dêm· C')n1
êsse \l:ozedlmento, lnoo~remo; :'0 rís,
co dI! dividir as FÔrças Arm~dns. e.
com i'EO, levarmos o Bruil 11 coiv.l:a
de uma guerra civil.

O SR. CHAGAS ROV::lIGUES 
Agrade~o o np{ll'te de V. EXil. 1"1l·~O.

que.'o aquI cleJxar bem c!aro que vIm
hoje 11 tribuna mais numll homenu
gem àquele.• parlamenlare.:l eo.<; Quais
~ó agul'a. nesta Leg'slalura, e:-lou len.
do ü honra de conheeer, e para repe
llr lamb~m. a f1m de que não se d!}
S~·~ que o Deputado Cha::as Rodu
!lUCS, n.rusado ,entre outros. sllenciou
enqu·mto 0.< demais le"an:aram a
,"ua IJalavra de protesto e de l'epuL,a.

Quero dizer a Vs, Exas, flue jamais
me servirei do meu mandato p:lra,
com ~-'lEas lmunldllodes, procurar fu;:lr
II qualquer prestaçllo de cont'3S, qUI!
enleudo os l1om~ns pabUcos. 'Oil
elcs, FJ\O obrIgados a plestar.

Abro mão das Imunldadell, Sr.
sldente, 81'S, Deputados, pam, pcrnn.e
qunJ,íuer lllltorl.ntde polio'al ou nu
lltnr, p~estar lIS decl:ll's~õe.!l que qui
serel,l c, li/] me.smo tempo, ('{)m esta
me.sma fÔrça, eu exIjo um e!iclare.
cimento delldo. pa.rA que s6bre AS

popul-ações do men ~taclo, que !lU ti
ve a honra de governar e que e\l re·
pre'!'nlo desde lD:ro. POI'que desde
19EO eleito. não possa palrar (\ menor
dúvilla.

Torlo. nós, homens püWleClS .lemos
corrdl~ionár:os e adversàrlo.~ e nrm
lodo:: Os adversários têm esplrilo pú
bl;co superíror e grandeZll d'alma pa
ra, I'm mome:Jtos como êsle, não ~e
deixarem eevar pl.'los 6::110$ e p~193
pg}XÕCf::.

PoL~ b~m. e.stou disposto a abrtr
môo de mInhas Imúnldl1de.s e. ehe.
lIaMo aqu: algum pedldo.' prÇo A
Casn Que dto. por unanullldade, Ilcen
ra para que eu 1/ossa desmllE.carar :.>.
io que se 'está Untando jog3r sôbre
mhü\!). dignidade. de h0:.llem público.

fo'aço um apêlo ao Sr. Mln'stro ,da.
Grej'rll e ao SecretárIo de Segll~an

ça (la Guanabara para que es~la»'
çe.m fI.s colms, dêem um comunIf'

SHm poder compreender Isto, lnd.l~ dlzelldo o que realmente e;ü~te ~Ô
gam há p()UcO~ dias a um colega, e êsse.l. Deputados, Que OS I.rn:dores
éle dlzla qUe ésses elementos de toelos sej~lI1 punlcJas na forma da lei nm.!

O SR. CHAGAS I10DRTGUES _ os .Partidos os da UDN. os' do PTB os 'h0!l1ens Públicos Independen1e.s.
Flca o aparte de )l, Exa. incorpom- o Presiden.le do Movimento Trflbit- qUe so tem procurado !er'Vlr ao povo
do ao meu discurso, lblsts. Renovador, o Senador do Par- e à Pá l,rla, êstes nâo pedem, Senhor

tido SocialIsta pela, Guanabara, be. Presidente. ser desconsIderados e ver
Sr. Pres:dente. Sl's. Deputados, rill.n1eonvldados pelo Gov~rno da sua dignidade enlameada através dês.

nesta relação de 54 deputlldos que Chtna para lntl?grar umil comissão 011 ses pro~CSi;()S. O que eu quero. por
wriam seus mandalos cassadiÀ!l, te- emt-alxada que VIsitaria. aquele paJ~, tanto, e justtça. é eselarecll'l1ento, é
lação constante do "Diário da Noite" Mas po....o dIzer a Vs, Exa.s, que respello pllrlL com a' dlllnid!lcle, 11
que se publlello em S/lo Paulo, edição nenhum com'jte reéebl, qUe nenhum honra, e o espírito público de b:a·
de lHfje, estilo homeM dllS ma1Jl dife- eon-ato tive com qualquer reprer.en. sllelros que mUltam em parUdos piI
rentes tendências polltleas, ta.nle. nem dêste nem de outro Pais lítlcos diversos, mils que têm o de.

Dns. conto I me de apregOll:, ..ter!am nem da áre-a SOcialista, nem da II.relÍ ver de se retpeltarem IlllS nos Ilutros.
os mandato.s cassad'S pilr sel'em de- ~llpUJ11~ta, Pnsso vir 1 tribuna ~ porque é na raiz dês.se respeito, ~ue
aonestes e por tcr~m enriquecido 111- con templa!' a ilslonllmla. de clUla um se lIpl"mam os próprio!; prlnclplos da
cltamente, ne.sli1 PlIf,s. Out.res, por 1$_ do~ meus colegas para. apresentar ê~· dlgmdade humana., e podemos cons
!lucm a ~Iço de potências estran. te formal e oomplet<l desmentIdo, O trlúr algo de dlltndouro e de ver-
gelrllS, outros, !l0r militarem em Sr. TenórJo Crvalcanti tem o 1I.plIr. dadl'iro neste PAis.

Partidos qlle estão na Ilegalldade. til qUe sollcltou. O Sr, Jódó HercWlno - Nobre
. Deputado, neste mome.llto a !l.s':em-

O que ~" dizer a Vs, EXas, é que O Sr, Te11M/o Cavalcanti - Que· bléln Legislativa d3 Estado cÍlr ~I!_
a' mlIn não me poderão, vàlldamente, ria apl'nn.s d!zer·JIle que V. Exll. est.\ nas Gel'aLs deve eslar cassando os
arranear degla G'Ma, ]>Ol" po~uír for- produzindo discurso sereno, produ- mandato.!! de dlverslJIlI Deputados do
tUI1/1. adquirida lUcitomente, OS meu.q zlndo a. sua. defeslL eom habilidade ParUdo Trabalhl&ta Bl'a~lleh·o. e do
bMII são mlním06, porque nunca lul com esplrl~ público e, por isso, me· Pari.ido Velrtocrata Cristão com as
comerciante, nunca fui Industrlal, reee a. solidariedade do nosso aprêço sento naqllela. casa. Tenho a Im.
nunca. fui agricullor. Era. as.slstenle e do nOSsó respeitO. Mu. gOlltArl1l. de pressão. nobre Deputado. ele que po
Jurldlco do Ministério da Fazendtt, agora. I>edlr a V. Exa. que não sala demos catnJoRll.r es!Q aLltude e outros
!lor eoncurso, e Il. esta Casa cheguei dêste dlapasão, Nobre Deputado, hA que e.stiio sendo prêConiz,'ld93 por aí

'Asshn ll. nolícla já está rnllL~ en ...e· em 1950, E porque nunca lul oomer- um velho ditado que llItnéo. ~ demafs como wna ClI1l1tulação vergonho..~a
nCl1Jll]fl. 'Il.liervl~o daquele.~ que nãO têm clante, e I>orque nunca. tul agricultor, repetir: sejo. grllnde, emlloré., o crime, I (muito beml, como uma atitude com
• mlnlIno respeilo aos sentlmenlo6 de e porque nunca. lu! lndustrlal nlto ° perdão é sempre 811bllll1e. ~lo me- a QUAl l1Ilda lucrará li dell1ocrach~

_'\1 ~.s .1rll'.11lJ (h 111e--:rno rl1n. 110 Jnr...
nat". ji não faz refel'ência fi C!luga,
l'W~l)[l P, ,lw. n Chn:lu, Rodrigues.
Ali lema' () ,ei:ulnle I,recho:

"Prr'~s Ílov~ n«ent~ eomunl5
hs que v;er~l1 mP!;tr em·Jo.> La
l·,'da",

A c,·rt~ nl'lIlo (fiz a noticia:
"'O? e\J~n;'_c;r·S pO"l.SuIUn1 11Jn vo

t'ntm'I1rJn Jl[J-111~llfiJ qUf', seg,un;:lo
o ['Dj'~,JH.'j EarN.·s contem ~enliJ~
1'~j 1 1"'1,1L~J j!,lwrr1l1w5 e ng'ií1~

1','"1 [l lin~j':' outro..; nOffiéS, l'ncv J...

tr~lflo" lW n.j,'rtJo dos chinr.~es fL
r 'I _'in [~ ur !;]ffluel W.l 1

n f'1'j 011
1:1 'I'] Jl~' f" ""' Fllho, Rn] md COI'
1,,:,1°1', Dl', ,'fi M;;.lla, P2uh. Sil·
i.:' .lU, AI1 t~llD Van'1na.. ChfLt',V:
li r"lrj~ill'" r s~nnd~res Arth1u
'VirgJi]f, r .\' I'[lo Sl.rlnbl'urh."

ST'• _p~ 2:-· tl en d:~, tons lil H(tld, por""
/':111 Lo, flUe tfl'ia sido CJlcont:p.dá UllJll
lbl.fl C"l1l 6 'srs nomes de homens !l\!
1JUcos porle,lcmles aos ma1lJ dlfercn.
I?s p~rlld('~, rom nto mul~" diversas
tend~m!ns e 'lltr"rnndo as cla,ses so
t'In,J,j nnlf. dJv[' ;,;'~~_ t1c~~dp hon1t~ns da
t'h~lt)-1f't;'1 f'I~',~2 ulédlg,. a~r· hO~"llen~

tem <,Hnnclf'.\, C"q mal" ri~~s, lnte
"rrl1rlo IIS !Jarl'elos mais COllSel'vado-
,-1'1) tJ!~",t'L C~;a. \

, Mn1: (",1[1 nolicla correu o ill'as:J.
E,Ii\~iJCS de l'MIO jft se enCurregllram
<le cLzcr que êstes não eramlpenns
nomes que estavam nllnta l1$tll em
pDder de chlnr"r~, mas er'lll1 agen
tes, eram ;,,,plÕes a serviço do co
mu!ili;mo chinêS.

.A noflclll cont.inuil Br~sll afora, O
~DlárJo dh Noite", de São Paulo, de
hoje, S de abrI!, publica o segulnle:

"Ca".~9~!io de mandato de 64
Dr1>lIt·RfJo.~. "

:El, qIlanelo tra ta do Piau!. coloca
ChllgM Rodrlguell entre Os qUe teriam
mandnto eassado. como corr.prometldó
com os chlne~es comunlst811 atuantes
no Brasil.

'dude 1~-<l. só o. par~'r de InSS filio
v.m 11 é.3!ü plpl1~rJQ. p~lo f·~lo dt'
c(·""O!JlilBnl.9111€lll~. ter ,Ido elelt:l
p",ra gc."e:nar o mEU E>~a!:lo. En'J'e.
g'JJ~l o l;:,d~l' três msces rrntes, por..
()l!~ IJlC Ll'BÍllcCmp:ltib:Ii:r.~l. e pas,eJ
o GOVêl'llD flC" meus :ldvel'ni:los pJ;''1
(lua él'::'5 ))1l1E<. 'dil varcuíhar alUI...
:f'1JE:L f1~n1~J];-';~ I fi"":!:;), ULíl'l Vez que lá
lIl~da r:(,;'ll q~le cudesse cornpreme
te:' 11 Ilulha d l",'dade e (I minha In-"
(lõpendrnc'n de homem público, Fa;o,
'El'. Pi('s:dente. n.lo com a U.Lso or
'(',unw, ma;; -COm aquele orgu~ha mo,
oe~b d03 verdadeiros crlstâos. A;lj).
J'n. cneontro no jornal "O Glob'o",
Ed,,/io ele 4 de ab~i~ uma nolic:a que

Ieu nuo pO:]êrJa senao repelir da ma-
l:n~ fll llWls ve~men!e e 1ll'JIs completa,

I Lelho~: "P21i'Cnalldade,s bl'as:Jell·M.
,e,,;:lvJ1nl marc.lcla.~ pam morrl!l''', Lr·
1111'JS CJlI~ a Policia da GlIana':!ara, te
I'r:a cle1icob~rlo uma rêde de esp'ona·

I{(rm rll! 16m!) <'r U~ ch:ne~es que 03
;(nr'l1.m 110 Brasil Integrando uma co

Im~5siío eConómJca cla. China. cont.l
l:nrJ1l.nl ou que nOme tenha. Lemos
:Jw·t':I notlcJa que a.Jguns homeIlS púi~llcos do Brasil e oul,ras per~onn.1l<1a
,tl~" j'J~Ulllvam IWS caderno" como re·
('cb~"do determinadas importânc:as

i em dó:ares. E lem{ls. Sr, Pre$ldente,
I "\J~l'll ll.óln onde Be vê o seguinle:

"Dlu;e oJllda <1 Cel. Gustavo
:EOlgr.~, Secretário de SegUrança.
da Gu~nnbMa. que entre as pes
Eoas que, pelos dorumeuto~ aprc
~ndldcs, consta...am como rela.
cloMdM com os espiões. figura:
vam o~ Srs. - peço licença para
ler I,;[]a a rchç.'io - SnmUel Wal.
ne:. R~lnnd Corblslér, Gabriel
He\'nJes FilIw. Paulo S Ivelta, Olá.
V'o Me-H;}. Auréllo Vlanll!t. cha
[:P" Rocha, !Wl'iio stefllbrllch e
(Jl1tr(\~. CUj(LS n' me~ ~eráo manti
"lDl ~tn M'Ji~;ÚO·~.
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brGSilelra, cdmo uma atitude da qual seus atos, .quando um homem assim rias oportunidades. em apartes e em Nacional de politl::a .-Urbana paxa o
aquêles que vierem depois de nós procede hão de. conv.r Vii,. Exas. que intervenções no Pequeno OU no oran- uia: 2 dêste mes, as .. ,lU.u" "~ .~...~,
para ostu casa~ envelg(mllllrt.O. não há de ser sem um certo abone- de Expediente, discordamos por vê- em presença. de centena. úe a,.j<1,Ge
Neste momen.o, nollre Dépútadn, te- cmento, sem certa repulsa profunda. zes ao gnvêrno federal. RecOrdo-me ,00 de todo o Braslt. Náo fOI ., ...~_,iel
mos de nos afirm,u como homens e cem certo .nõjc ou a1;CO qUe vê êsses l.té de que, quando- di.!:culsa,va o il concretlza~&.o d€&a. atp l'~ç'_O ClIS
como democratcs. Lament-o proíun- ataques serem divulgado.~ pel" Brasil Deputado Herbert Levy, acusando o grandes mllASa.s u.banxs ~"UJ_.J -P.::.s.
damente a atltude da. Assembléia afora. Poderão t.!rar-me daqui, tan- govêmo fzdeJ:l1l úe llromovzr o golpz Enttet.9"/.to, compete-ma 11".1i tn.a,
Leglslativil. de MIDas Geral.;, que de- to os de lá. de rora como ÓS daquí militar e o eztado de exceção, o nosso para qUé o~.lpsn."o ~tJll1."U a b;n.
veria - isto sim - dar licença p~r.l de dentro, isto depende de cada um IJ, .arte sob aplausos da UDN, fol no, 'eira. nessa 111IClat,va. fa\;ef lltJ1 rE::I~
qUI) os D~putadus apcntadoa tivessem de Vs. Exas: .e não peço em defesa .sêntldo de -dl2er que 'partisse de onde 'o daqu~le projeto .crllUllk>" o, L~âf
direito à. defesa e "pudesse ti Just:Çit do meu mandato, l1F.lS exijo em dete- part:sse o golpe esturramos em praça lho N~c.~nal ~a POI~tlC.a., U.bma, (ias
il.mperar _ll!l'lUtll.l ju..'Gamento. ma. sa da minha honra e da, minha <dig- .públlen, talvez ombro a ombro cun suas cvn.eqUênc as b.ne.l:ICll.S. P.JJlj, "0-'
não essa atltucl~ covarde não e5EQ ai!_ nidade. E não' há de ser, repIto nem os então democratas da UDN. ~a:; do o Pll\:O bras;,euo, ln~é:~"".\,'" que
tude vergonhosa. lJUt'a e simplesmen, como "homem que enriqueceu. lle1ta negamos autoridade àqueles Q.\Ic nessa nos honra, mu.to, tao -...rvaga:Ia na
te por ímposlçâo de uma mela dú- ou lllc·tllmente, nno'há de ser nem oportunidade atacam o govêrno, de- imprensa, Incíusíve na R;;:v .sta 'íMM
zia de homens COll1<J nos, mas que ~~. como mtegrante de partidí' POlítico .rendem a demoeracía e, quando <!:l cnete,
vam algumas 'estréias sóbre os om- na ilegalidade e !lão há d.e~er multo renúncia do ex-Presdente JànlO Mas. antes de tnícíar, se. pre..:iden
bras, de ca.siu , coma estao razeu- ~enO$ como espia0 a serviço ou como Quadros, pelos corredor~ deste Pa- te, uma, deacuçao g..ooil, S'-!Ud; li ..11
do em Mlna.:;- Gerais. mandatos .de nstrumento ou agente de potências lácio,consplIavam para fllmr (I estado c.a.tlva da ponuca uroana em !.<:r
Ilderes de trabalhadores que não ~!)- estrangelras, qua,lsquCI' que elas se- de exceção, entl'!gando o. poder aos mos naciuncís, quero lIlju. cecrazar
rão desta maneira o legltlmo direi· jam que haverão de arrancar-me fi mares de então, DenY'~, :E!eck e qUe a P-ÓS pJuco' Importa o manaato
to de defeSa. o díreíto " mínimo que desta Cf\Sa. porque tenho procedido. Moss. . ',;e êle não nos perm •.e defe,n;ier, Leal
lhes pod~nn assegurar que era dr- Sr. Presidente. e SI'!;. Deputados. de Sr. Presidente. em Pcmambuco o mente as Iíberdnues _ dhnõcratieas
zer aquilo que sentem aquilo que fj- tal modo Que -6 mlnha cons;c!ên~'a nosso part:do,- em vári.as oportunlc;a- (P~'"W~), que a nós pouca :mpoxlanl:
zeram e por que fizeram. Nobre Depu- Ill;e diz que se não eleveI. se nao dlg- des. por alguns memblos mais sensl- lIS marmorras jX):que as p:Miçbi.S qae
tado, S8' e-"8a medi<la pegar e Se chc- n fiquei esta. çll.'a desde 1950. ~el(l vels. divergiu d!" Governador MigU~l Jempre defendemos nes.a CélZlL -j:on
gar ll: e,t.a C:lsa. a úiUma trmche::tl Ill;en~s procurei' ho:rrar I)S tudiçoes, An'fie~; Mas hOJe, nesta 110ra e~. qu_, lJnuar-ames 11 detendi.-.as nem que te~
do regime demncró.tico reunirá, ruirá p:amen;cs" para nao dlm!n.ul-loo e como -disse antes, o que se v!' e ~e- nhamos que defendé-Ias faZenao apo
o último bas,lL:o da demoorac ü; v~· pa~ nao degradá-Ia. (nUlto bem; lon1a, covardia e falta de atmnaçao, ,o-,;ia dliUlte (;e carcereiros. Nao Ire~
rá. por terJa e enmo, _nob~e Depu- mU.ot bem. Palma.sl _ soldarizlll-n~nos com o _povo per- mos.para embaIxadas, nem sa,remos
tado terem03 a 'ofic:aLzal.ão, a lega- Duranrt; o d,scurso o' Sr. Cha- nambucano por tet:-.seu Governador d~ste plenár.o ou de n(12sa residên-
llzação d,:t dJtadura. ,_ (Jas ROd1'l[1ue~ o 'Sr. Allonso Cel- jogado nas maslIlorrasde uma Ilha Ci!l em Bra.::iIia (MUlto bem). ce ti-

O SR. CHAGAS RODRIGUES _8~,. IR VICC-Pre,sldente. no exer- que clava guarida apena;5 aos crlml- vermos de caIr cairemos de pé por
Agradeço o ape~ree de V. Etxa. C.C.1O e.~ Pre$lde'~cl~, ~elxa a ca- nosus mais nocIvos à. SOCIedade. SOIi--defendermos uma causa, a causa do

:fi: agora. para urminar. vejam Vs delTa ela. preslden~la, que é darizo-me, ainda, com- o :Prefeito 'povo bra.slleiro, do· des>el1volvlmentlS--
Exas. ~as noticias forem' pullllca- ocupad.a. peto Sr. Amz BCl{]./a, 3.· Pelópldas. Silvelra,- - caído. tombado m<:t. -<I;) na.clonallsmo e do pro;Fes5o
_~.em todes os jornais do Pais e secretar~o e, a -seguir, pelo Se- tlmbem, traído por uma Câmara de _ a d'.nâmica do- processo democrá-
í 1 veiculadas pelas mais llnpllr- nh~ {oao Veiga. Suplente de Se- ve.eadores que bem oanheço, a~ovar- tlco em- nOsso -'Pais. (Muito bem.
t1!'I! _' estações rad:ofõn:cas de nV&Sl1 cretario. , dada, cercada por fôrçll.3- mlll.tare.s, Palmas).
:Pátria. ' O S S não revoluc.onárias, mas golpl.-~tas. ,

R. PRE IDENTE: Revolução' parte do povo, e o Ciu.e Mas',srs. Deputados• .Já. s~ diz que
Aqui vai' o meu protesto, Sr. PJP. Va;-se passar ã discussão e votação houve fo um conclulo das _Fôrçaa Ar~~ o Governo revoluc.onárlO nao é EO-

sidente. fazendo um apêlo à imp"en- d' matéria constante da Ordem do mada.5-para dar um golpe. mente de g~nerQIs. é uma ehte da Es~_
sa falada" e escrita que o mande pa- Dia _ ' . I _ .' cola SUperior de- Guerra, ,E parece
ra os quatro ca:m>s do Pdis. IJiJrque . lo Sr. FlOres sodtes - Nao l1pOladol que e&Sa elite qaer vasculi1ar a vida
não tenho d,nheiro para divulgar Discussão única' do projeto nú- O SR. ARTUR LIMA - RecorcIo~ de todos os pOlitico,; e parlamentares;
desmentJdes nos jornaIs e estaçôes tle mero 4.393-A, de 1962. que Lupõe m... d<' ~lscurso ~'. Ministro Osvaldo qui! o façam, porque apinudtrcmo.; das
rádIo; quc leve e~ea p~Iavl'a de' pro- sõbre conúlgen~ de tempo de ser- Lima Filho. cato!lco, honesto, bravo, masmarras ou o.qUl dentro desta Casa.
testo, esta palavra de Inconform1da- viço dos ex-diaristas de obras do9 corajoso. homem públlco que honra o Já se diz que a'sa elite quer a re-
de, esta palüvra de repa~a .Je 'Im Serc;ço Federai; te1lCb pareeres: n05l!o Estado (Muito bem. Palmas) ,01'ma consr..tuc.onal para. a reforma
homem que nada teme. que eS~ll da Comissão de Constituiçüo e Hoje pretendeu atassalhar &u~ honra ~grárla, pala qual tanto lutamos; que
tranqullo, que está abrolutamwte Justiça, peld eonst;tuf!lonalidade um membro êesta Casa que nao pode a façam,' porque êsse golpe, segundo
conflante em que n~da. em nellhlilll e juria.!eídade; favorável da Co- fazê-lo. _ - _" me parece, nilO tem don~s nes.a Ca~
.setor-, poderA comprometer a SU:1 vi- m!ssão de Serviço Pliblleo e, pela Nós. aqui, em várias -1ntervençoes, sa. Houve um engano. houve wn eu-
da púlJllca qae já vem de 19;;0, Ali· aprovação da CDm!sscio i!.e FI~ em diversas oportunidad,e.s. dlscord:-- gôdo. OS que. hoJ~, as..omam a Iri~
torlw as alllor.dad~s II pubJlcarpm lls nanças. Do Sr. Vasco Fi/ho. Rela- mos dl' Govêrno do- Presidente ~OllO bUlla para agredir,_ p",~a se fazerem
minhas decl,uaçóe" de renda autur1. t:Jres: Srs. Arnaldo Cerdeira, Eur- Geulart, Inclusive em falhas adnun.s- donos de um-golpe, !~,,~o mlllto- en~-'
zo a. dlvulgarcm o que qulserein 6 meu lalllllqui de MlT(ine.~ e Ozanam trativas que são reflexo da cc,mposl- ganados. O poder cMI f'Jf .degrada.
l'espeito quul.squer que sejam <'5 do· Coelho, I" ção desta Casa, inclusive do PSD. ~o neste PaiS,' mas niW pOr nós. A
aumentos. Rltou C dlsp"'..s.:ção para O Sr. F1ôres Soares - V_ Exa, me nossa eleição custou comfclo..q em pra~
prestAr os c.'clarccímentos que qui. O SR. PR;ESIDENTE: I permite? Ca pública às centenas. Não partl-,
serem, mas t.enho - porque Ill3SI~ Tem a palavra o Sr. A!',thur, Lima:. O SR. ARTUR LIMA _ Permlta- l:lpamos de conluiOS com o GO,Vl:rll"~
procec1o - o direito de exigir justiça' me encerrar esta prlmeira parte de passado ou retrasado, mas,' ho~e, so-
dos poderosos do dia, dllquéles que O SR, PRESIDENTE: '. - mos nós, justamente nÓ3, que nao no~
montaram numa sublevação e que 1 raclocínio. _ _ _meamos no Govê~~ federal passado,
10 a lt I ", (João Veiga) :- A Mesa avisa aos .~

r m V or_osCl.;. porque o deus da Srs. _Deputados' que será convocada Hoje presto a inlnha, homenagem ao que _não fizemos uma s.ô nomeaç~o,
g;tlerra. assim o quis. Entre os vjto· uma 'sessão extraordínãrla noturna, Presidente- deposto, num as.sunto. em que estamos nesta tr.buna e nno
.~ sempre é -assim na Hlstó,ja para as 21,30 horas cuja Ordem dO,' que me cabe fllzê-lo, Vários projeto:! aquêles -que se empanturraram de--.:lS que perseguem us mais dlfe- D' á um ciacla ' apresentei nesta casa, todos engave- nomeações•. aquêles que. denegr,rattl o
. ~.jl.CS obJetIVOs: há os que querem .a. ser ~ ,I • . - :' tados; projetos do maior Interêsse na- podc.r civil, no, Qovêrno passado e nos
nesta hora o combate aa comanis· (Sem revisão do orador) - Senhor c'anal, coDioo da reforma. urbana, Governos anteriores. Tí!mos a hO;1la.
mo; há os que querem nesta hora Presidente, Srs .Deputados, qaero fa~ representanco,' como arqulteto,- ~ sem de afirmar, hoje. perante a Na,ão
combater adversários seus, Inct\mo- zer um apêlo' aos colegas desta casa scctariSfi(} e sem radicalismo. o ponto brasileiro _ cairemos de pé, 'Senhor
~.tin.'gh? d=~:dtl\&hápr~r'~uLS'et"~ueerseoU: que me i;l'lupem apartes, em v.rtude de conve.gêncla_ de todos os arquite- Presidente, onde quer que estejamos.

h ,,- ~ da exigUldade da tempo para o pr9- tos brMileiros - êsSe projeto se en- nas masmorras, nas praças pÚb.1cas,
maIs; á os qué querem atingir ho llunciamento que' pretendo ag.ora fa~ conf;ra numa Comissão especil1l, ainda em nossa reslMncia ou aquI neste
meus que enrlquecrrum e qae- possam - , . d j tos d on I 'ri -- tln t' dse,r ~andldatos à Presidência da Ri: zer. - não ex&mlUa o; pro e . e s~..uro, p en.. o, Se con uarmns nes a e-
publica; há os q\le querem vingar.se ~ pi-imel~o lugar, diante da. amea- de emp~go e outros. Também há al- mocracia capenga, a representar uma
de v,elhos adversarlos. e, inlm!goo• .:\l ça aosDOSWS mandatcs, diante da guus redigidos. que possivelmente não pequena parcela do - poder civil que
está sôlta: umu mágul.ll" e é pr~j.'o felollla, da covardia generalizada de Lerei oportunidade de apresentar, in- se procura 1Ig9ra salvaguardar.
qu d t h ~ . ..= felizmente. como o que l.vrariam c ~O Sr • .!":.)res soares - Nobre Depu~
Mie se e en a, Fa.,o um llpêlo ao lIlgUIIS que se cevaram -:nos gavel'nos esbulho do nosso Pais em cêrca de 200 iado, permita V. Ex' que eu faça al-

nlstro da Guerra -.-não me dirIjo passados e que hoje se omitem nesta I dóI eln.... às'd -
ao Sr. Presidente da Repúbllca e V Casa, quero ressaltar a posição _de m lhôes -de ares, com r """,o ao guns reparos COnsl eraçoes -que
Ex<lS,. deverão compreender o· cons~ vanguarda dos nacionalistas na Cà- ccntrabando'de metais e pe~ pre- vem de::envolvendo., Antes de mnls
trll_.ngmIlUlf.o com Clue eu me '-;& di~, d ,_ jÁ ciosas. ' nada, afirmou V. Exa. que e&ta revo-
rlgtr ao honrado pres!dnnteU'dest n• mllra os Depu.....dos Muitos '" se Apresentado o projeto que preten- lução não é PoPular, que' não pn~;
C '., foram. algUns exUa.dcs~ embalxa~ dia criar • superintendência da Poli- se bem ouvi, de ,,~ conluio de mill~asn., que responde pela prcsl'de'ncl'!l da li - R 'to " ue .'maram W " ....

RepúbIlca _ faço um o,ne'lo ao MI. as. espel a poslçao_Ci ", fica Urbana (SUPURBl, com todos tnres. V. ~"" faz uma grande In-
nlstro da. Guerra: isso prec!os de um porque é· verdlUle que garant:a. não os artigos que traçavam a poIltlca jusinça. A Hu.t6rlaJ~hb de registrar
escla t - tinham plÍra residirem alnda em Bra~ urh~na em· têrlUO" I"·clona!s, o Pl'esi- outra M,I-a. Se e~'o wnll revolução' re~lIllen'o completo; mande BellS fi' . mo - '" """- ~
homens de scgurtlnça esclarecer .1',. s 111, dente da .Repúbllca me convocou Pll~ nitldam€11te popular, é essa, em que
se.~ lh,:! llntos. porque o qUe mais pcd~ ,Nós daqu[ não sairemos. SI'. PIesi- ra. elaborar, um decrew executivo, que mlllta.res representaram, comO' Il'J
atlnglr a' um homem pú!Jlico é ser dente e srs. Deputados, nem de nos- está aqui, criando o COnselho Naclo~ curso dã 10nga'História, do Brasil, M
aprese.'1tndo como' conivente ;ill-stra- .!la residência em Brasllla nem da nal da palit·cs Urbana <CONPURB). melhores Ql,pll'llções e Oôl maiores an-
mento ou agenie ele POtências estran. plenário ,desta Casa. em vista d.. esta Casa não ter almla seios do povo brasileiro. que não pll-
seirns qUaisquer que elas sejllnf. levantado ou discutido, nas Coml.ssõe!!. dia mais C?nt!:nuar com um llovêrno
Quando um homem públic:l )JJ"OCUI'a -Se tivermos de cair, 'cairemos em o projeto que tive honra de IIpre~ que era tltere nas mlios dos comu
pautar a sua vllÜl. pública dentro da pé porque nada temos a confessar sentar", \ .. - matas e dos pelegos, ,qn eesiava com
maio~ correr,ão, enfrenta,ndo as maio que possa envergonhara nossa vida Sr. presidente. srs. Deputn.dos, eg- os comunlntas tomando conta de
rç.' diflcUlclodes para, ter a conS"lên: públloo.. No govêmo passado o ônus ta. a mima homenagem ao Presidente todo3 os pllstoS do gOvel'l10. Lamen
!fa lIyre e 11 'qualquer nlllmcll!O· ]l0- do pllder recaiu sObre nós' vanguar- depostl>, que tinha marcado a assina- tàveImente, o Sr. Jo~o Goulart nada,'
...er VIr a tr.buna prestar coutas de da nacionnEs!a nesta. Casa: Em- vá- tUr.a -'0 decreto crl~do o Conse:ho mais fazia do que ob~dll!lCl' a dltlli?'l-
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!res do CGT e das comunistas. Os e criando-se taxa positiva de íuros, O outro ponto - e para êste clul,· Iblema, reside exatamente em dar .tal
mllltarrs nada mais fizeram 110 que nB sentídc de nã opermit.ir qUe os mo a atençüo da cc.sa, porque e da produtividM.e à. grlcultura, para que
repl'c.entar as mulheres de São PdU- órgãos linnncladcrrl -e descapnaüaem. malcr ímportâncía - projetar e pro- ela I:.ossa. -:tberar f&tôres de produção
lo, as mulheres de Belo HorIzonte, lll> Esso. taxa pcsítíva Je JlU'OS poderia mover, em têrmos naeíonaís, OS dls-' quer capitais. quer. sob~~tudo, braçO!
l11UlllCl'CS de minha terra - o R o ser utãízada incidindo nas amortí- tr.tos indILSttiais Interurbanos, ana- I para as 'cidades, para a Indústría
úrrmde do sul: e, sa consciência de,lzsçõel mensais Idos mutuános, tôaa Lsendo·se as fontes de energia, as para o comércio, para as atividade.!
almas que se levantou, êsse oceano de vez que o salário-minlmo fô:se rea- mananrcig d,e ósua. Projetadas cs:-<s técnícas.
homens e de 1llU lleres. que se tevan- justadc, mantendo-se o mesmo praZCI Indústrias. o q<>\\c",j'no Federal tem I '" e b 1
~Ol1 nas praças púbtlcas, nessa luta de Ie~ate e com lsQ) permítmdo o tôdas as condlçoes de promover, sem ~j6 assím poderemos fazer o õ.c
lldeológlca da democracia contra o co. refórço' de toMs 03 órgãoo rmancia- ser cempulsõríamenre, à inslal.,~...;) ma.or e dar a cada,..un faU!! mau
111UIÜflmo, E, ainda mais, não era pcs- dores coordenados: Caixa EconómlCll dêsses disld'ltos industr:als, através t Iarga. Logo, a. poJl~.ca da ",up~
sívet contlnulÍ'se,lIlos sem saber corno Federal, çar~elra ImoblJ1ária da Pre do crédíto do B.N .D,E., dos j,_ ..n- c?tlStitulu .fii mais grave êrro do Pre
sérlfl o d,la do amanhã, não era POSSl- vidênc.!a SOCial e Fundação da casa c!am,éntos do, B:lr.~o ':0 Bra<ll. (io""j S1dente Joao Goularr. I,,,rque resi~
'Vel cnntínuãssemos com a subvers;o. Popular. aval, pera :1~J:i9m,ntas e.stranjl$) exa~amEn!e Em in~eTkl 11 pr?blem
cem fi quebra de h.eraiqu.a, com li. , • ros E através da .cnaçâc dos dístrt- e supor que. dando 5, ,(I ou .0 ncc-
quebra (la dlscípllna, com o próprio I 49 ponto - Subm~.t.cr as aL.w1a.de-." tos industrl~Js de.scen!'Tl1Ji~õ\~I:"mo.s! tares a cad~ de~;:rn~:ld', que ~lio ti·
Pr2Jldente da Repúollca em reun.ões l.mobl11llrlas a~ Inte. esse social. 1st:! Os centros urbano hoje c,ongesLiona-! nha D.> meIOS, .nnj'l_cme'1tos, ~lllt~
1n!eri~res, fi pregar a Indíscíplina e a Ie, n.1O .p~rm:tlr li~e as unidades de dOl .sor mão de c~,a octoza- em tun- proftssíonal, caràter mesmo para re
quebra cl~ híerarquía. Não era possí- h~b!t)ç,:o neste pais sejam construi- c·, . d d m . d d u'nan tos sísttr às dur2Z3.S da vld:l_ rural. po.
'Vt'l t ves.emos clllneses/ ClJbHJlO~ e tl~~ e nun tJtlllz'lclUli-socHilmeme. Que -:"bano~ Ser' n ~< "e 'i eqa~~avé:ndas derla metnornr a condição nu VidS
eDlnun'ct,13 I/éntro do Brasil a coman- cerca de 40 mil apartamentos na B-" 'pron{:',o "dr;' cl~tJ'i' • \n'l braslleíra, Vê V. Ex~ aJ .:J o,'l:funda
unr o, oovérno .e procurar assassinar I~u:naba:a . continuem retidos pa:'~ c1u;i;ia'ls e a fi';;~Çãc drmlio dé(}~bra , a;v sor de águas que ncs separa.

413 deUwcfllt~s sinceros. Nao proa pu.- e"l><.c~~çao. qUe .8.700 unldadr-s de produtiva, cem as exígéncías da loca- 1 U SR. AR'T'HUR LUlA' _ O no
ElVPj contlnU~Eemos na 'ilunçfw. em h101l..çao, EU! pono Alegre_ comi- JiZl:çfw ne's~.s dJltrlt<l~. do .1;)Jomcnri'- bre Dt<putado não en,,~ndeu bem
(J,I"'Se PllCO:1!1{\\:3 o B7aS1J. Por lS'.... nue~ retid~s. por ,ec,p~culaça~. A nessl's dlstritcs, do - gIOlu".'uclo "pe-, r ssc' l'aclocln.o. Na Cidade do 'te.
1r~-,o fl I "volumo red<nlola da de- ]:l.tp. a Conotl<tlJt,ÜO 110 seu aI •. 147. d operário com suos resIdências IcHc. vl\'rm ctrca de 12~ mll desem-
ll1:c-rDcln. (Palmos!. eX!3e que a P:UlJrlNlgde seja COlldl- • .. <f'd ti d " l-

" ... ' cJCl1utla nu DWl e~Wr tocíal. l,áe ° nono ponlo Instituiria uma po- p. e,,~ os, pc azen o U.'l,~ 1l0pU.açllO
O" ~H. AR1HU~ l~A - Mul.o '. 00. t:a.to, admhsível _ :sto é c n,- 'lltica de ~ôrno dos inve",;,W;,ltu, global d~ 450 mil ~e8~J!I::a.~1lS ,.ntT~

~\~ 'n~~O. )l_.,? O~'.l',lç {J. V. ,.EXd, •Se I; tuelonal _ que II ativdode Imo~1 Iteaerals, p~omcVi'ndose a cDordenll. hOlDtns. mul:leres e .C.;~I.~ •. D.fen
('~~l rI ~,~L1Ç;:D e .llde~l~,ra" .:~ paI tm llária que d~fend~mos .~J.j livre, mas çâo dos lnve.ot mentos esiadU'::.E. ;ÚU. ,(je~los a .Je.centrallznçlb do ,.I),lrC/ue
do JO v... n.I,' lu lle(,e,~dJ.ll.(, de os IVll1~UJll,da ~D inleré'. ~ccíal. nlclpBts de conorol l~ti1 p_" ..~. .._trai para ma,lor. d,vUao de
(,!r•.l!C',;! U3 (""~,, JJ1 feclmrlos. pileque . c 'l I d 1 e d' a ltl 'b eqUIpamento humano, qllo, "mo-:. a me-
JlP/d ~ o lt;:Jillhlidor. na sua grande O 5" pOnlo S~l'á Inst'tulr ,em lc:1o ~~e~'ual::o rs

O e~:tô~~' d: .,~I j~~:.,jP iCJn Zl:;íio da lav''llra_ que evidente-
'111:10r"l I1111Ulo Veml. l~ BW';II ~ma pO,l._ca ci.E lI1Ullrao.para mento. ah':vb. de gcntri,ulção dr m:n.e irá I~bertar mao de obra nos

O Sr Flou's :Jonres - S1l1d'e'3to3 leel!p.,llçao e Ilar.l!ÜUo;llo, de area~ melhol'la paTa não tOl'ná-los infla-l cnm~os e jo..á·ia na~ cJdode..q, mos
d~nLll~d~~ por UI11~ rliladul'll CDmlt- dele:lorldas, chall1~mo. areas dete- eionárlo' m fun~- o di'.,r,e re'ôrn'" quenmos ab~one-Ia I'aclcnaimen!t'
JI",ta, l€lHh

c
como ulrlg~nle3 o SenhorIrJu.'au ..s llquelas al <':J~ dos mocam~ d inve~ti~leento;;. t~:nter - a Iü~tiVl.1 em lêrmos ae p18IJc;umen.Lo g~_".

[I- !lI ( 0'1 _1'0:; romul1.stas; um CGT bos. das favelas. das malocas, COIUJ ~de d.~s aplJcaçôes nar (,nnl através aa crlnçao de
c~ml1",z~c'l); um Governador de Per- no RIo Oranue do Sul, Denomina I '.' I dlsr,rltos Indu'llr!ais" do D2partan 'i
112n,I.I"U eomunl,la, dcsresp"llando a Imos are.ls deterioradas aquelas Im O SI'. A/tOmar Balee1ro - Meu to dE lnduslr a1JZlJ\'ao, c..>1lcom1tante-
Icon,5 "llJlçr',~ e I'S tl I'e:tos elo povo, ie,,',' Planta,das se-m nenhumPlaneJame,n. nobre cole;:a deh:ando de Indo o. mente com. os pl:1n03 de coionízaçá!l!
JI.Jl) j)c:lla l:é,ll·wunr. to urbano e sem cond'çõES de ser acontecimentos po:itícos, pois não Inlerulva da SUPRA. Não defende-,

'<:m , . . , "enl(,t1S pOJ SerVlç(l, plli)l:co.>, COl110 l~c;reditO haja proveitc, em discut:-Ios reoso minifúndI,), ql'c não ê tese,'
U J' ':;"," \LI}: UH LlMA - Peço li égua. luz, trampod,e.~. telefones. etc no ambiente EmoC1ollal em que vive- no3Sl\" ° minIfúndio é lese comple-

V I é'" qlle E.- .-"roime.. '" \E>.dt... Ilrea., para elos. temos tres tl~ mes aqu! e em que vive o povo lá': Dlcn~e contrária a que c'efendemos,
11 ,J "~: ~1t'le~ ,,5~',~rfSj - E a palxao pos da tr~mladaçào: o p;'lmelroJ fora. as noss!!s divergências em re· porque vaI afastar e não promoverl
, ',.;',.1 "-.;~" ;'~~ L~;~n,~ ::' CdU. ," ,lJ.'pJ- J.I'av&Ji de ál'c;u; de serviç odo pa. iação à ~oJução dos probiemas ficam D enriquecimento do PaIs e fomenta~
~u r,;',v,y. ,;-' '\, Iv] ~ \ um Que r~lIl1Ufl~ Illrllnunlo da t:i.1WO ~ tllll1-l11, tlaçaJ bem claras cem o ducw'.o qlte VOM.a a ml'nUllldade peC{uen.l 1urgue<'ll 110",
V" . m::~~' ~ ',' . ' .. \fJ~ IILm~ ) po e!pcnifulE']. Dtntro da. j>olltClI . dO g,crltne:a eslá fazendo, Se bem' c;va e :-úmpletam€llte 11:capaz de ace
(J ]).;~ ",; /",~ r "ü~· .1 .1-1 rU" upJou- mJtl1llO' islo ~. prlmHinelo, at.·avés compreendI, V. Ex~. lançando as ba'jle,'a! o procesw De de ,~IlVOíVlm2ntol

o SR. A~j,TfJ1,j-' 1,1;\1, i\ ._ Alo OllJ. IU'l C'''IlW,~O nO~5:l, UJ'jdH~ÇJO go ses de uma relcrmn urbona, su.sten i naclcnal. 'I
1·J.'L'll' I', Jj;q' ccr'1-, Vou P,OCI1I·a-;o. \ e:.n:l:ll~nt} ~'~e, to~os aqu.eles h~- ta a tese ~e qUe era l1~cessllrlo eX-I O sr. GuerreIro Ramos _ E' pre-I

:, , P".,"1 "1 I' , Frs, D'Plll;,rJilC:, vuJ- OJ."n.~, d .m..•J.llloo~ Ee tfon,l11u"'". PlIndlr o p,.ogruma da ",UPR;\ pa.l';l cu.o saber ~e o pel1llamento que G/
i ,]I, In;,' lIL",,,l. [,[IJ'" ,rj zrr O qJj~' t' I<~]? ,c" L'O"",'l],'Sem, êl:s p,oprlos, ~ CJu~ ela ~b>oI\'e.l!~e o :Ie.,emprego dr.r nobre Dtpu~ado AI:omnr BaleelrOj
H :,nltllC.l Jj,'G.'rJü p(lr nm p1'pCJnl.n:.u, "'I~ L.II, nao onfrsnd(, sub.t:lnclal cldatles. . í I\cJbll de formuJar U Wl1a tese CIal'
.n '1;'" cc' (li:,I',O'I ,'Jj,lll1UJ' ele II'J'UCUJ'\ l~lpnl: ,,0, ".çrmenlo dll. Dl1ll0., m.h ° _,"R. AETI-WR LIMA _ Pf'qU~' UD.~. I
ILL~JI" p,.' <lIL'lUIOS uma pollllca IC(,lki.l ...~em com a a)~da m11111ll" "1 dn' • d b di'

11JiJ.llla b" e p~ljJ fi ful~la l'elJJ'111'l uJfnm ..~, "Jud:x mutua - Oovfo;no. e ~a, ]lale. ?Ô" •-saMmHo d ell~ ra a tr;: I Em parte S. Ex; e.s:a e<'l'to. Real-.
lI. h~Jl,l l',Il P JlJl'1I0 .1l~!Ir. o IJUDtu i'.;VO PWl1 a3 uujdRwe.s de hab laç:"l r.aÍ"OIre ••:n~t.e as a m ~a~~ r men,e, a m:llIU,en,110 Ue uma gran-,
jl~lJlll[J IJ!l1, I' !",UlIlIl fJ1J le IIlO!; na- ~(',; p~'(JJc,u" " d~ts :stl'lJ1Ura'" de co ~~r lIIã~llld;..aobr~ ~~~~fola' ~~l 't.r

a
dept,C"Ja de ma~ ele oo,'a no campo

(',UI1'Jl" IJ l,t"ll(IJJllento Ilsleo dos ll.glo- bcnUl<1, A. 'pMede~ ele vedaçi10 se- d tÔ" d P, "ti I I~ ",,,..1 .:te ~u/JlJe.env()Jv,lIlenlo. Mas(
ullcn.[!us lIJO.11;1I' 1':11 10(10 o Pttls. por riam U1uéaDHs po~ro a POUC?, lU ,mos e re ,no ~5 :nveo' men os. ;aoeutos que li; UDN te~ "empre priJ,-t
<pIUiOl',If'IJ1t'lllo tl~ co elltende-se 9 J j1dn ~m que aqltela comumdade O Sr. AliO/lI'" BDleeJro _ Ma.. ru- ça dll lutar con!.ra a ch.;nHlda indus-,
cJ.fIJ;"--l 1J('~1"DO C'" 1oda.s 1If1 rlf'.ll1 LJHJ.::.•.-, fi'<-'"sc! -st' P1c!)j{w('nd~ pcon(JlI1jcam~n" tat1vo. &cpare. meu nobre colega, 4.<Jh:Ul--",açao do Bra},J.1, tUlpd.ndo a. J.n
de UjlJJJ :llJl'lI'ü, urbanos no prl"l'nle tc. e por um p.cee~o de emu!açau 'embcra nflo trnl111mo~, pOI culp, d;J/ elustdaJJLuçao do N1.s de todos os.,
l' fJl'la co í'lluro, EUl funqõ" di &0, cs o vlzmho melhorou, vamo:; nlo,)':10!M IOovêrno, meios de apleClar exata" modç". '
~l' lJVJJ"lICJPS (jt._ seriam tomadas em La.mbem. D~nb'o descos romun•• J. mente em tel'lnos e..qtotl.S:Jro.<, o fe, 1'0 c ~ On I Oh l •
ÍI'd, ~ 00 srlnrrE ria vidll urbana p~r" Idps terIamO!. t3J!'1tem, um1 po~ltIca nOlm'no parece-nOg que. salto o caso .. "8
ll1cJjuJQJ:nlo jJ~lllat1t10 ns llemsudas al'tezanal, pa~a prom' vê-la ecuuoml- excepC1onaH~simo dc g,a.ll,r., I:dde () Ijr. GlIerrello Ramos Como'
<w eq ljl,~Ill?nf03 u..oonos. , camente, p.repll;al1';.ua para a ta.<le há le<llmen:e desemprê~o. por mo!.t- o.!, ~ ..,~, to, .empre a ''''''e da UDN')
'. Nr:> sf'/or da. vitLi Ul bano, há 03 prool prt'--Inrlu,tnlll, . vo; eVldent.emente compreensl\'el~, e ,,<U;'J;3 ~UU(;!. Se es.'!e e o pensamenloO
'lllemr.s, olp1fJ rio hnbJlacional, ·que ê I ~ ouLl'o p.,uto dn púlWca do 111U- UlJvez de, algumas, ~~~. tantas" Cl"l1W uo Ú:lúltaelCI AllO~lI' BUleeJrO o~ se
o pl'lllleiro, o mais eruclonte, dos Urao serIa a apo!D~Ja do re!o~'.,o d,' nas de c.dades ora~1 eiras. ns o clda Jep.e,cn,a ct do l'a .. tú.l ele s. EX·,
t,..m,]'J"]nrt~,, (],Ull,'I]VO~,:' do samamenl0, Icampo lI(.ravé,i; de plano de coloniza- de-:: há pleno emprêgo e ate b,IPe~- O Sr. A/IO"mar I1J"'j',ru - l?<Jrml· i

·de U2U:1, de Eaúde, de colomzação, de ção d~ SUPRA. de mào de obra oc.o en~pl,~go. No Rl~ de JaneIrO, v.os,.a lJ.HIP u nJore Depu'&du. I
tJllJfgO, (le t,eefone, Tudo Is.s~, meus 5a que congestio~ 03 ;:I'anlle, cen- E'Xce.enrla podnera ver. nos mA.,II-1 ..
JDlnJg~s, n Jlaç dp ob,,(Ir~,~O de mllo de tros urbanos '. nos ~os domlllo~s, ofefla!. de emprD O '7&. AIUU& LlM_~ - V'o,ss~" ~
übJ:l oCJOsa, ~ o pl'j1l1ell'0 pOllto do \ Por isso dlllelllos, 81'S. Deputados, go ~om sal<\l IX, muito alto.,;, !la~a cel~n .41 me h(nta cOm s~u .n.eJ~s.se
11!ri1wjOl1lfllto t!51co lI? agloU1Hado qUe uma polilJca Ulb;l1ltl Hatlla, para tõ~a~ as. c.ategorlas , prOf183lO?aIS< O 8r. Ailomar BaWN o - Vo:S81
wbilno. que ~e exerça, r Inàl~l)el:1.sável. ne- de, dI o lécnlco altamente. espe{.lol1 Ex -r ellc a \loa e 'ta' 'erW d que a

'c I I ,. h J 'cl f • d es- zaélo, o manage;, o intelectUal, aU! o ., " e.·· e I
O SrgUJl~O punto &erla cllorcJe;mr ICl~~"r o que" a a ..~I:O Icaçao a sim les ° erário não cs ec'a.llzad(), sua .1I1lpn~Ja e corre,j:.mcJlda•.Te-I

'loàus os OI'~:l!3 federais que lnte.-vle. trutura agrá.la. Id~IJCla agrárIa que P p.. P S '-" dP muo JlV, genc1a.s de carálér partldá.
~ PO"ll ob'on'er a ma~ do obra e',)· OlS ..~1l1 e '" uma esgraça que 'o 'I . toro!l'em 110 planeJltmento urballo. ;J....a I 'Ii la ., , d:'d 00 ,'rno em se pos'l1 Introdu!'.Jr ne't~ PaL" ou rl0 mas, s mos pare l,a num ou

eVí'o.lr o t'ruuIOllllml'nto ae verba;, e te.. ,d'm a ';j'.'" o . \eI' Iagl'al'ar é eX]fa'll'nt~ mand'l~ mais C'UllPO e hOJe mesmo V, EA~ deu pro-I
.atlv:c1ades hgadas ao seto!': as OUI~I\- egn~~~roe p~~~o\lç~~n,~o~~·~~~_.ident. gente ~ra _o' r.n;lPo: A d~sgrnç~ ~~ (U~. Nobre Deputa,oo. ° meUl
'lUJns lmobJ1lárias da previdêncIa 50' ,t' bm.slJeira a causa 10 subdesenvolv' .], ,f<UfO, pror. \ GUerreiro RamllS~
cinl, dcutro de uma polHlca unitário., seria coo:denllr Loc1C's (6 :Ilve,~ ,'llen- t· b' 11' . . '. d IJ ...0 apel1íl8 l1ào conheée o programa da.
como iambém o D N,O.S., para a tO-5, f~~lancl;lmentos ou uo~çoes,_,~s~ ~~n l~ ~~; e,r~il~l~ nC:ld a ox~~:~ UD!ão Dall1o~rá~lca J~acional, nem
a'ecupe-rnçáo de áreas alagadas e o !,rangeJ lS d~nlro rlo PJano Nnc._~.1, I:.m crà a. N . o a. C, e - di mll!u.res de d1l!CurS03 de homens dai

'"'serv:ço do PaU'imónlo da UnlíiQ, qUe d.e U!·baniz~;llo. obed"c!<I~s as p!'JQ 11"1"111< no numebro1henormc d; In - UDN,· nesta Casa, em diversas cir-
't ,- P I t I d ndades v duos que tra a am nos vnmpo!. .

somen f • em Sa'l ~u o em ma.se· T_In'" mal~ de 50 por cento da n~c~a ;un.stãnclas, em, que 2S~,n tese tem
100 bllhlles de crll1.clrtJs em aretlS O ""t!mo ponto. troçaI' lima p••.- pl'r,llJacão t,rabaJhan':~ nos campOF, 1"ido aflorada, desde o poano SALTE
<:lem:"s sem nellh~ retõrno d~' In- tlca lI'/.ezanal Junlo ao Hln!stérlO pC1 método, rudlmet,c.als .cem ~1JSolll- : elo PresIdente Dutl'a - não sei se
'I'estullento pa.ra OS cofres lederals. da I! "9çao, .1"~ possa núl !'J.a~n.e to desconhec mento de tecnolOgIa a~ltlda. aos nobtes D~putados a meu-

'I'ereeu'o ~ coordenar, dlscip.hlnr, absOFcl' a UH" ue oOla nL's .eea,ro, maLs u.yonçada. de tal sorte que reco- çno des.se e.tadlsta agora - e em
(jçl1lo~ratlz~r fl cri-(l.to ímubiJ:MJo UJ'1:'-'lo~, ; ;l1no. tn.ll':tlll nas areas ~ llJerr. dai os l"ndlmentos mais lnf1- outras: várias e vllrias. sobretudo a
n! "i1V(5 de pleno., conjunt1s. para aJ; constrUIr, nas areas a ,erem urbanas mas. mai~ dw:raçados, No,~o :um'! , proposito das f.arifas aifandegll.rias.
popalaçõe.s 1IMí" Quentes ele h:lbltaçãO olnda. tal COmo nós compreendemos () pro- r ;\lns ~&S1l é outra hJstórla, que nlio

I
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vem ao caso. vo.tando ao nosso )11'0 Encenando '" minha íntervenção Inos mandaram. Entre~antv, exigire- O SR. TENóRIO CAVALCANTI:
blema, V. Exa. há de concordar co' de hoje, quero reafirmar qU8 a nós. mos, e isto o tozernos de cabeça er-
mifto em que uma polítiCa como essa membros de vanguard., do n8ciol'll., guida, a devasso, cacuuíes que ma- (Sem revisão ão orado1') Se
de planejamento global a que Vnssa Wmo nesta Casa, C011rJ1J71Clos pf'Jr um ram a burra do Bunco uo Brasil e nhor Presidente,' haVla cedidó aves

, .Excalenca ~e J'é,feTiu ainda ha POllCO, homem sereno, 'ilmp:eo. !lt:rna::lO, pro-] do BNDE do.que es acumplíciados nos pa"a falar, por estar Inscrito. ao no
com propnedade, pressupõe alguns bo honrado, d gno _ e dízno fOI, é neg6cio& do caré, (MULto 1l<J7n, Pctl,· Iore Deputado fIugo Bcrghi, que me
el~me~tos básrcm. Dentre êles, em e SB1'3 sempre da grJl1:te maloria doolmas). EXIgiremos 0. deva ..sa daque.es pediu esta pfeferêncra ,
pr1.11:1e:ro. lugar,. uma contabü.dade opircão' pública brusllcira - -que e coniventes com contrrtos de ernprei- I Ocorre que, na ocasião.. Iut ('0:1

'eCo.nGnllC~ n:~cl:~al. socnal _ .não S~/glO Ivft? R~...hãe.s {P~l1í~,!J,s), multo, I tadas, (Jl:luito 'bel,no PaZma'}) .Ex1g1 Iv~le.ad~ pe1,a Mesa. ProcureI S,. E-~
t~~ho pl€feren.c.dt pela3 denonuna- nos honra ser seus liderados llE'Jt3 remos a devassa, não do govôrno ~í..-~enCl~ e,o naturalmente, ])01' Illlsao
\)0"3 - cont;tbll,dad", econômica lU,ta <, Ne-ssa posição não ~,zectãl'la,!::Ja2;3BdO, mas ~e todos o, goyerne'3 ot:ca, l1a,o tíve o prazer de vê-lu.
computando. o produto bruto nacto- nao e extremada nem rarilcul. ina., unterlOres. (Iliu.to hem; palmas), pu}'. I Ao'ora El' Ex~ vem e cobra urr;a.
nJ.l,. a, renua nac}~!4al. a. noupançe, Inão é de covardia nem d~ reionra, que estaJ.no~ à ma.gem dêste govêr-l pl'olne~sa feita. E rOlllessa' é l di.
n"Ja'Clo,:31. ? ('.c.lp~~21~() _ na.:C1QI~fÜ. ey::, Se cassarem 110';:.'308 ma,D.d';r::o~ est?- rUO de exoeçao Que G,Í v·ai i,nstaurfT"")él VIda. e quem deve t~m, o devsr de
eJ.c.~. etc. O mOD21o nao e .reítn. '1 en 1 ~en1~ honrados. \~n1 3, repercuscao I~ ~quel'em?.s df~18x-ar_que somes desde :paga~ ~ Não quero incorrer no rrsco
to ..-se ." tavorável na opnuao públ.ca , la oPOStça9 a el~, nao coniventes CU;'l de ser 'acus~do de vethsco Por 1",;0

_0 ,:SR....lL.~THDF, U..:MA _ l\1ah Não, admilmcs _ e o prr.clnmo a sua msmuruçao. ! ..s~io da tribuna para que ~ei~ CC l_;D3.:
nao :~vsJ;~8. ,n,msa m.cíativa. hoje - nenhuma llgaçào {te nosso 1 Se aqui eo~tlnuarn1o.s, cont]n~aTe- I .(1~ .p,elo1,,~~lnent~ Deputado Hugo

O ~r. suomar B1.fem~(j _ .~.' man, luta nesta 8RcSa co mos nB%Utlstas do mos defendendo os nossos pnnci- IBnrght, dV.tU'ltO tlVn.)
ou l~enDS ~ntre 52 e 53 --:-:- até, vai ai Pcder CIVll degradado, Não p2rmirl-. pios. Se aqui contenuarmos ,mesmo O SR. HUGO BORGHI:
ur elogto ao Sr. Ju~c"lmo Kubits- remos uue a miprensa hoje, amo- que parcela ou pa rte pnnderávej de
ehek. Alguns tecnicos, o Sr. Rober- ! drontada, aparvalhaúa "')U otreritada, Inossos ccmprnhell os estsja ali}3.da, Sr. p.residente, agr.adecndo ao. :lO.•

tO,d<.' Olli'eÜ'a Can!po.5 e outros, fI, vá m'stllrar a~ missas POS1ÇÕiS. com· l1a l'epresentu,ã,Q popular nesta CUS'l.lbre Dzputado Tenório Ca~alcal1h a.'
zêlum" nesse sent 00, em 1958, tra- prvme-tê 13.5 em lista;, daqueles que co:ltmuale11105 .representando Df' ,,11'! gentusza de me ter cedIdo a palav ::<,
ba1ho lllteJ'eE2antf! que foi trazlde ao s-erão cnssado" com aQclêl,;s eutros I selOS da maoma do povo brasilell'U,: deie!O le=, desta trIbuna, a ell,;'!"·"

Cúngl'em;o. Entretallio, em 62 e 63 cm18,'os nesta hora. tral1Cjtill05 c ca-i que não p eOlllv0nte com e.scánd.::<los IvJsta que o Senador Lino de :Mattos
n,á,o, ho;,we levan.unn::nto das contas Üt",d.Os , na sala do C3f,é, eln snas cJ..s,<~s a(1ml~lstrat,·lVOS. fl~le é ~eformistü, na_ '1o~cedeu à lm.prensa ao desenlburcRT
nllClonals, QUI111C!O ns, admInis!r:rcão ou em seus Estados. e gne r.ompro- clolllmsta, e contInuara a sê·lo, pOl hOje, no aeroporto de Brasilia. F I,·
do Senhor Sal1 T'lago Dàntas. !Jl1 metemm o tão ja desn1lYralízudo Po' 111;11S que ~e procure d:Is~Dl'cer, a!;t'a,- lando sôbre a candida.tura do '115
P8/;ta da !azenda. a pl'opósitr da Lel der cIvil. ves da lmpl'ens,a. !i poslçao mequívo~aItre General AúlauTY Kl'ual à Pre';J··
do Empre.êtiln-r Comoulsór'o: que a 1'01' isso é que a opinião públio[1 da grRnde ffimOr!ü do povo bra,il~i- dência da República, declarou o sr..
:tll~ll ver, É' errônea pãra o fÍ1n a que brasileira, erlt p>3rr,e, as..sistiu de bl'a- TO, que deu 10 l!lrhõe~ de votos n'l SenBdor Lino de lVIaf.tos, na -tdbm,lêV
f 01 proposta pergul1tei sôbre êsec' ços cruz"dos, à queda. !lU à pDs51vel cl'~se do pleblBl11to, nao (l,0 SenDo,,! do senado, o seguinte:
ü"1<Y. e os técnicos do M:mistél"o da queda-definitiva dêsLe f'àder c'Yll. Joao Ccoular t,. mas às reformas pe- I
I!'az'lnL,J? l'esponde!'.am Q:w não exis- pelo qUFI .sempre lutaremos. n'as m'l3_ las qmls anse;a. Se,]am quais forem I "O General Amaury Dutm"., •t. al ~ Oe:. O'r, re"nadol'p>e:· . t . I n'ozes: Ohi '':digo, TT~llel", o.11r;:_l:""
1J 1::;a gum',a. apenfts l11e,ras esti- Dlül'l'a3 nos cál.'ceres, nas :praça,'"; pu- '-' ,,;v\ - ,:9 , even nals. pDr e 3,SI .L~ "JI... a.#

m. "'3, porque O IBGE não' sei se blicas, neste plenarIo. ônde estive: mo,;. contmuare,ln05 "', lutar nesta Cam '}'J o General Dutl'a também é um
o ~boratório de Estatist'Cll da FUl1- pelo aperf&içomnenvo da democracm fora del3,. ~ • grande soldat.o do BraSIl - "aJ~l_
d~çao Getlllio Vargas, enfim, <Y.l 01'-' brasileira, pde; sua., ampIia,ão~ pel~, Era ís,o. Senhol' Presidente SellhO'j tOll, ~m ~efin.rti~o, sua ca1?-dida.-
gaos qUi; senam m-3is QfleQltados, nc democ:'atizp Çâ~ ,das rIqueza;" naC1cna13 res Deputados. que desejáva";"s dizer !,Ula a Ple,sldenCla da .~epub!Jc~,
.I:llOll1<mla. nã? po.ssuiam núnlBws es- pela me\c-penuenclu ~~eOn?mlc~ elo na nosó'a intl,rvençê.o de hoje, (ld'uzc.) lO" esta 11 ~esposta .1~Janeda~el co

.:- p~Clf1ClJs ~ :1aO,,?Odi,~m trabalhar. O nossoo ,pal~, que, de bo0. 1e. ,lll~lg;lfn bem; muito. bem. Pqlrnas) , I g,and,e e Ilustre mllitar: ... '
r~G~ empléguú' suar:; vel'baF nUma pode C1~zer que e:(l~t~ quando ha, ,-,on- ~ O SR. PllESIDENTE (A C 1m; CJ.~l~a enorme. 'eletrônica, que est-í trélbanoo ~e ~:ner:03.,, e,ot:~t~g:cos. Durante o {tSG111',~O do Senhor 30) -lnter;ompo o nobl'e ô~~~~~ p:r~
:r:arad~. sem fl~1C10l1<l:t:. Como que!'Iquand;~ E\ ,em:.•,~) ~u l~CI,i)S "",ta ~en- Artl1:ur Lima, o Sr, João veiga, ~aber do Deputado Tenório Cava.l·-

. 'V. 'Ex, fazer U!L plancjamellto global do tebR desOldenauo;mcnte, sem I) Sunlcnte de Sec' t·· d' , Icanti - estava eu tend d o
CO!Il um orçamento... CUmpl'llllento da .leI ll!9rOyrda pelo, • " ,_" ;, ~x: a~lO' elxa ~ 'I '" . a e~ o '" R;:-

" ' ' __ Govérno passado quando, Senhor Pre- , ' cad~lra ~a p. ~ldellCl~.: o~\!e e gu::~ ~vleg~s ,- ?Ol que se fez, a SU'l~-
? ,kR, c"!-R'lHITR LIM.A _ ECO-/Sidente' e Senhôres Deput,adOS, pDli- ~cUI,ad~ p~u sr. ~n;clllO Gomes, Itltulçao. GObt~rm de sabel" ~o nobl'il

nomlco, 11ao fl~c>ll. tlCOS; ,comerciantes e indvstriais de- SUP;';'nt", d. ~e~ret,arJO. e. '" Sb- De'Puts;do, ~enorlo 'CavalcantI be. S.
O 'ir Ali B I '.. positam fortunas g0.nh·~s ~ custo nos gU.l, pelo Sennol Affonso Cel- E-xa. nes13tlU da palavra. .

.'-. D1na'1' a ,ee~rlJ -- •.• piOiS- ~..... ,. ," - . -~ l- ,~" 6 $0. lo VICe-Pres.iden.te no ~~er- ~~ ~ .
pectryo ou m~=o rekospectivo. se -traba a~orc.s blao;II~ll'Q,S e "a~~.~ cicio da Presidência '-' I O ,S!: T~n(mo CavI&antl - O -fato
não .emas eleme.nto", bãsico.s. se nilo de seu iro balho em ~)~ncos ~a )Ul~a, '11 cvnslshu no segumte, SI', PrQsldenre:
1í0ll tomada ne.nb!tiJll,a medida real do UruguaI, para unue - e.stao ~a!l- C S PRESIDENTE: O Sr. Hugo Borghi afirmou-me 'lue
r:.es,e. se~tido por qual<)'uel" mediana d:,ndo., lll!and~ram ontem €i CDntmua- ,} R, esta va msc1'lto para falar em prímpi-

~úl'gan zaçao do ('-ivêrno na épDca rl.'0. a mand;". ()nq~;m,to ,~ po.vo ~r~. :Há SÔ111e " mesa iJ é deferido O XO 1ugar na sessâ·o de hoje, _mas (,en-
o::ontem~arâneu? :l-lesse ];lont>O. como sl1err~ ou ,-;,eus cl1lJgdl(e" nao n lhe~ 5egUlnte do eu req.uendo para falar como Li-
em mmt-oB outro", V, E-xa não pode Ipuser~m a ,:_ao em cIma. pelo .nme der de' ,Pal'tido, l,ediu-me lhe d.esse
~~~enl~er () Senhor r:r!'siden~e. Jollo Ideol~~-p:J~~;; "oares _ CiGP os !lO- REQUERIMENTO es"a~pre~rêenc~ 'delx,aHSe pa,ra. fa:ar
~u ,tI t. Louvo a atnude digna. de ,..' " " ",' - - dOPOlS nele, POlS S. Exa. ocuparia a.
V. Ex'r cortesão da desg1'l1ça, nesta mes, CJte Os nomeo, nOD,e Deputado. i';;;enhor Presidente: trIbuna apenas por 10 a 15 minutos.
hDl'll. 'li. Ex' está. hnnran<lo a me-I O Sr. ROla-nd Corbio'ier - Nobre "'oli it a aI" - T
lho!" tradig1í,o p&rnambucans" IMmto D€'{Jut':J.do, quena cc-ngratula:r-me com I' ":A' c, o tAP «vra ~a sess~o de O SI/.. P!1-ES_DENTE (Afonso C,l-
bel1b) Porem é dificil defender o to,3- V. Ex' pelo d1scurso tral1quilo e 'JO' n~~~, u';ITan:: ~,Ordem do Dia, na SO) -, Entao o nobre D;e,putado C[.1g()p ,7(>"0 Goulart, Eu nãtJ IJtiro 'I rejoso quc Colá fazendo neste n~o' ;er~la. 00 aH. -" do Reg1111ento 1n- Borghl so, pode_ talar sobre o Pl:O,i~W
-~s no.s vencidos. nãa corro l1.trás mento de ódio f a,e vingançõ" V. J!,'x~ o,, ' ora em discussao. ,Jt nessa qualldMI"
tlo~ apedrejados. Niio ê hora aryorll deu notíciF, à Casa do lluportanre Salil da,! ISeEsões. fi de abril de que S. Exa. ocupa, a tnblll1a. O DO-
(1.~ atacar fJ Sr, João Goulart. ~\!l::l.s projeto cuja elaboração live a Mn.-a 1964. - /f'enor!o Cavalcanti, Vice. ~1',: Deputad{l :;en?l'lo, Cav~lca111;i I e.
:l'la.o v.amos esqLlec.",03 seus e,'rOF; de ac{)mpanhar~ que dotari<1,. o P-aL~ e líder. no exerc;cio da lideranr;a. ,oa,doLl su~ suInaa a tl'lbuna para :ma,r
que forn.m a C.a,êlSa desta hor;t gra. de um ól'gão incumtlldo de planejar e, da prereremla que lhe foi co'nc1'dicla,
vís5ima, que a Na\)oo atraves~a, em- outro incumbido.de e;Kecut~ a poU- O SR, I'RESIDEN'.rJE: na forma do Art. 14 do Eegimento
bora esta ~lIsa. primeIro, ',iv€sse ori- "IlCa urbana naCIonaL Alem desso. Tem' a -pa.!r>vra ':I ,Sr, Tenório Ca- -111torI10;,
!l'em naquele clu~rv que di serrou do V. E.'(:~ tomou posição mUlto clsl'a.: valéanti, O SR. HUGO BORGHI _ 61'. 1'r<'-
c.ugo. e muito nítida. E, ao tom",!" essa O SR. KIEITúR DIAS: siclenle, meu partido apóia o Pnl/dG>

O "'.... .,., mSI posigú:::' clar~ enérgica, ,e corajvse. V·I de lei 11° 4 "93-A-6' -
"'n>, ",'[R.", DENTE (,lfomo Ce!- Ex~' nao c,sta falando a~er:a'3 em seu Sr. Presidente, peço a palavra, com I ."~.

'80) - peço ao orador que restrinja nome. mas em nome de lllumeros ~u· licen,," do Orad,01'. , Ag·ora. desejo aW1)oveitar !l 01)'),'-
<ls ap",rtoo, pois seu tempo já est:l- tl'OS Deputados que, nesta CaJOl)., têm - tunidade para leI' a' elltre','J'sto.' "-e8!:".>tado, O ~."., "'nL'SYDE~""E u, ao .•{!-

~ d!"fendldo C?~ br~vU1'~ e indepel1d~n_, ",~" ...."' .... ,,~ ': Inador Lmo de J\lIatós:
" O f41l A"''T''O'T'R ~ ""'. V-,ou ',n Cl<J, ai, poslçoes 11leologlCafj lo! pohtí- Tenl a ",ol'v~ft r. nobr De ut" ~o
cerrá;, 'sr.~"Pl::.~den~"'" - ,; - OOs que eorresponélell1 ãos verdaderr05 ...~~.Á~ v e P "-u "'? Gen61<1.1 Amaury Kn"l

e legitimos illterêsses do povo bras!- O SR. HEITOR. DIAS: aceüvU, em carater definitivo. ao
Enfim, l1. pblítica urban~, preeoni- leil'o. V. ,:mxa.d!,,:,e, com razão .. - (Para uma comunicacão) _ Se-, sua, ca,c:.dida~l:ra à presidê.ncia' w.

z!U'Ía o pla,nejamento ffsiBo codifi- c 111e permIWc.l·atIf.1C.ar as suas p~l&. 11hor Presidente' nã q'ueria dei ~e-pÇlll-lca. J:;:ssa a l'espona ml.1'-
ca~do. todos ~,ses dados, lncht,iV6 vras - que ne.O deIxaremos BrasillO,. Da.'3< T':' o .xarI ..eda.vet do Ilustre chefe militar
1J0001ologico.s, pa1'l1 ~_.formação das m· que não deixRl'emos esta, Cas-a.. (lo ê.spe~~~l e: c~:;~~or:çe~ :u :.l~~g~~f~ :-aiY' apêlo que lhe formulamos pffi
da-des, par« ,t anállG~. dOS seus pro-,-_Congresso, porque no·s,.,a corJ,ScIei:wl~ versâri~ do 1evan" • 00 1 t '" do J;l0me de numel'OsQS congresSIS''-s,
blemas htUllanos e fmICos. está em p.."z. Estamos tranqUllos, "'"r~-~'l'a " 1 e~ ,. ao t l~,Oh'! mconformados com 'a per.spee,l_, d """nd d t.:-· ,' ... +- . t·... ~;o.. Qu!1 J o q~~a r ..p ... esen a. ;:;en... ar, 1 -" C:' ' •

Senhor Presidente, esta inicIativa er",:;n o nes e ln%"n,e ?osIn er~:' Presidente, o heroísmo. a bravura do í a a~ "~lllOS obngados a m, 8.
Il'€cebeu do Presidente João Goulart t~S aa"mdos do. ~ovo ~~a5J1elro. .- §e grfinde 1JOVO judeu, que sonue comI puraa <J slmple,s homologação ~?
total ilJIJoio. 2.. Ex~ iria aS,slna;r este ,1í~~rmo~. que ~an, no~~; n.e~~"ado,~, sua, l'eãç1\O contra a tlominação e rlO~l~, ,sem dU,:?-dA. hOll"ado. do
tlt-u i) convocar todos os arquit~tDs rJ!em?" ~ r' )a de_e.,8. dess8S m o terrorismo nazista., 1ll0strRl' o seú em17',::!,e general C8stello Bra 120,
!J;lraB-!leiros,_ planejadol''lS físic'!S e Ul'- eresse". ,a mas • gr.arJde amor 11 libe~da-de e que veio,IA l:rl.sS~O do Cvl1g-re.~so Na~io,11J,
~=taS\ .g en1JSnheüro<s para e::sa O SR_ ARTUR LIMA Mu!t-o mais tarde, a construir uma Na,ção as.s~gU1ada pelo paragrafo 2° 00
t~r-e'll'l'-de eJltb()ni~ uma política urba- obrigado a, V. E1~~. que, embora pequen8 no seu. ten-itó- ar~Jgo !l9 da Constltuição, é o 'H'
~}.1 (]lU t;t;nnos !l!l(}ionals vincnhcla. ao Nesse festim de recalques 11_ noo rio, ê uma glande Nação pelo mag- va.ar, o que vale diz~r qu~ , o
jf!-:?-e:i!itmento e ao de,senv{)lvim~nto pOLlCO imlPort-l1, a perda, do 'direito nífieo acêrV{l '7,pir.Jtual da sua grau- d1J" optar entre nomes bons e w:;~
lC'i?í>l1.!>1'l~lJ;o do I'a!z,. d(l :~~J.g:\p--..r &q~J!ill Q,W JlfjJIJ. al.lJ.lt_ de jIenIe. (J1.fu.to bgUL) nos.
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Com as c:>ndida.tura,g do bravoIcivis, logo após o desfecho dos acon- dêles era a defesa do Congresso. lhes disse. com a ternura com qua
comandante elo n Exéroito e a tecímentos e quando estava prestes a _Il.indá ontem, em Juiz de Fora, todos jamais lhes prestei: "Volt,o hoje!
d,o não menos bra:yo, chefe do E,'s- empossar-se o Sr, Ranieri 1WazzJ111, os oradores que s: j'lzeram ouvir nu- para a vIda pública, da qual estavn,
tado Maior 08 congressistas lJO houve a tese, que me parece .realmen- ma homenagem prestada ao ilustre afastado há longo tempo, verto par$
dem praticar o alto democrático te certa. tese f'.'!sa ~ue eu proprio sus- General Mourão, todos êles .ressalta- me colocar ao lado -daqueles que
do voto, certos de que vença um _tente; nay'uel~ norte do Am 1 ou 2, rum o elevado, o ajtíssrmo fi patr.ótíco porventura permanecerem fIéis à

'ou venç outro na verdade o m.rna televl~ao de ~rasl!Ia, de ,que, papel tas Fôrças Armadas em defesa defesa da Ordem e da Constituição",
. :- a o .' ' o-i " tendo o .movímento sídojircdominan- do Congresso. Ora, quem defende o Hão participei do Govêrno do Se-

Vjt~'~lO'_O o_ela o re~fe, jio que temente .militar, a responsatnlídade Congresso não quer pressioná-lo, 1l11Dr João Goulart , Fui contrário à
sana ,:ltAmente presbigrado . para trazet cs fr';;':>3, as ínstttuíções, Deputado. V. Exa., para fazer jus- .sua or,,,nt&cão no ít.ca O -senador

Registro para o merecido aplau- as a"itaciSE.S à' oruem juríd ca ante- tiça a e;;sa gente, tem de diz~r e pro- Juscellno"· Kubitschek está ai pre
so popular, a.prencupaçao do g(~ ríor ~u it ideal deve caber aos próprios clamar, alto e bom som, que e~ses sol- sente. no Benat.o e em Brasília, para '
neral Kruel (le que o s~u ,n0:ne militares. Não é fáClI a um civít.mas ~ado~ CcO :Brasll t: colocam ac~ma elosIdizer que, por diversas vêces, ínsís
riâo "i:'vs;- de pretexto dívísío-us crrcunstâncías,: realizar essa obra. mtereBsQ:l pa~tIdar1Gs o!, dos lIlte1';S: ti com éle para que se pronunciasse
ta. das FOrças Armadas, pois eé- Pelo menos desgraçadamente, nesta se" P!1-T: tuiares_ de caaa um: a so contra a orrentaçãr, POlítica Impressa.
tas, oficialmente, não têm ca n- Cámara' não há um grande Iíder na- beranía 'da p~trla (mu'tp, bem) pal-, ao G{)vêrno do Sr. João Gouiart.
diuatos, cional, a meu. Ver; para enfrentar mas), o aregcme dernocrátcco e nada Ohegueí até .mesmo a votar contra

A III tençao, contida na acet uma parada. dêsse vulto. - mais, (P tmass ; , . a eleição do Sr. San Thiago Dan-,
taçao da sua- candidatura, e a, de O SR. HUGO BORGHI - Ag;a- O SR. HUGO BORGID ~ Estou tas, para a Presidência do Conselho
nncstrar á- Nação q,ue o -embate deço muito, nobre Deputado, o seu plenamente de acôrdo com V, Exa., de Ministros _ não obstante reco
das urnas, legltímo e necessário aparte: Eu me feli'?lto C?m a s~a- de- riobra Deputado. E por saber disso, nhecer em SUa Excelência os maio
.no meia civil. não jiode dexiar] claração de que .nao h.a pressao al- por conhecer o pensamento das F'Ôr- res e velhos atributos para o desem
de ser .também, necessario l"gí- guma, neste .nstante, sôbre-a .conscl- ças Armadas, foi que tomei a íníc a- penho do cargo _ tão sàmente por
tnno entre Os militares rest:)Jnd.~ enc a dos 81'S. Deputados, Muitos dos ttva zíe coordenar a candidatura de que entenríi qUe a eleição de Sua
vsís pela defesa cta Pátria pela me~s colegas aqui pre~ente5, quando General Amaury Kruel. 'Não aceitava Excelênroa estêve altamente com
gararraa dOE podêres constitucío- eu rmciava e, coordenação do nccne do '2, ondade boatos que transitava nesta comprometido com tntsrêsses extre-
naís, Gener,al Amaury Dutra .. , ~Rtso) Casa, lançado por, elementos Interes- mistas c(ll1trál'ios aos Interôsses do

A candidatura Amaury xruei e O SR. PRESIDEI':TE. (AjOnSo Cei- sados, _,:18 queriam, êstes slm, trans- Brasil, Repto a qualquer Ministro
ofiJJaimente iançada com fun.la_ SOl Atenção! Não é permiti(lo tumul- -fOrmar a glC'l"l{)sa vitória da revülu- aqU! presente - ou fCHa desta Casa

ffiônto na Constituição, pa.ra CLi.ja to, SoliCIto ll>C's S1's. Deput'H::üi3- que ção em veiculo de amb:ções pessoais -' a que diga que compareci' llma
<leiGa e nspeIto as Fôrças Arma,. abrandem as SUM risadas, a fim de € políticas, v1sando à iínplantação de vez sequer a qualquer um do" :Ml
das e diversos GovernadoT"s U qua não p"l·turbe:tl1; o oradOr que Está uma cand àatura úmc~. . nlstéric.s para .solic1tar nomeação de
zeram a revolução vitonosa. na tr,burra, O Sr,. Al10mar BaleeIro - PermJte um continuo ou favor de qualquer

O SR. HUGO BORGHI - E' ra- um b1'ev.e .aparte~ espéCie.
Brasilia, 3 de &,bl'il" de ,1964. , Zé>avel que um Deputado que -está pa.s- O SR. HUGO BORGHI _ Me-u O Sr. Ajrânio de Olive;ra- 'fi.
DHo a,crescentax que \) Sr. -;\11_ 1",,,,"'::.0 três ou quatJ\.t nOltes sem ,dor- ' EJ ~

n;stro da Guena, quando tomou co- mn',pratique algmn lapsus-Enguae na tempo' é muito esca~so. Se fô~' 1'ú- x ne111 no Brasi] estava.
nhecimEl1Go do la,nçamen:l,i da can:ll e"pasição de-seu "ensamento. De SOl'- pido .,. . O SR. HUGO BORGHI .1f'1Es-
datura jo General Amaury Kruel, fe- .. te que agradeço a gent leza de meus . c: Sr., Al;omar BaleeIro", - Apena~ tava no :B1'asil muitas Vêz8s'Qltôbre
liCItou o Senador Uno de Mat<Y3, ';)81a nobre colegas ao r.elevarem qualquer pa! a l.e1 um ~erlod~ do ~r. Genera_ Deputado. Sai algmnas vêz€s, im
lembrGnça ~uc tivelam diveI&OS depu- lapw de Irnguagem e de se ate1'em OlImplo ,Mourao aeerpa. d? Cong~e:'- pres.sionado com as diflCuldades que
tados e. se~adoTes de indicar aquele apenas à grandeza do mõmento que so: .."0 Congres~o ;B~asl1el;'O d9;'dlt1 o Govél'no estava trazendo pal'a o
candidata. '8>c~escentando qU€ es~a;y[\ EI;;:;&"'" vlve)ldo i perdoando-!?e me~s a cnse, e a ocn:1Jtmçao .esta ::rte"sal- BrasIl, a fim de ganhar dinhelro lâ,
feliz porque a democracia' se forta-- 'CrT05 porqué todos as ·sere~. s:;o passl- mente.restabelec,df!. E e preClso, nes- fora, trazê-lo para o Brasil, a fim
l~ce ce r,'dm1~ na dl',nn'lta da o ');:)l,_ vels d.e e.rrar. O que cleseJo e apenas ta hO!a, que eu 00, em meu nome e d~ 'pagar díVIdas ccntl' ida li ._

c , "o C,,., "" no de meus comandadas, lJ, .testemu- ~ . ',. a ,s . a ml
niõ25 dlyergentes. E acrescentou Oli€ contnbUJ): para que .acertemos na e"" nho da m111ha, acllniração pelo Con- nha y"da pUb!Ic~ desde ~s idos de
glõ Fôrças Armadas assegumrlam a colha ,do mmdldato.. .' gr8Fso. Foi êle a oasa da l'es)stência 45. Se o .C~ng1c&O NaCIOnal e os
, o," d dato ,fo'o'e ien:ICi-' O Sr. Alzomar Baleeiro -: Nao SE ' homens pUbllcOS do B"asll' acusam.
pc"e ';:0 ca~ 1 que" "~" . c~. _ preocupe, nobre Deputado, pGl'que n.es- democrática. Foi bl'llhante na sua' _" .,. , .. '
mo.menye eleIto peli!, Conpreooo Na 10 sas ,ooisas ninguém palIe atirar a prl- luta de poder desarma.co. Sem o Con· p~!ItICOS de enl'lqueClmento 11IClto,
nal. . " . meira pedra. Hoje ou no passa.do, gre,.só não teria havido ,nada. Se -o d1go. 8, V. Exa o sabe, q~e só p~o

Esta a ccmUlllcaçao que desejava tocios êle.s já d'sseram tarribém uma Congrfsso tivess8--capituládo, o Exér- ser. acusado .de. empobreC;lment? :n~,
faze;', em tórno da mfonna,çao ~'!E Wl.0a dessas, não tenha cuidados. O cito Lfi.o teria tido nenhuma missão deVIdo. entreI nco, na v~ela pubhc&,
.me prestou pessoqlmente o sr. ue- Sr. João Goulart di&e, o sr. G.etúlio a executar". E por ai vai ... {Pctl- e pelQ, não vsufmir a menor vanta
neral Amaury KrueL Te1'mmaclO, f.Y- Vargas disse ('J nôs todos 'tt:m.og cl.ro mas). gem f!nanCelra. Minha vida já foi:
sim, o clima de pâmco,lançado!les também. O SR. HUGO BORGHI - Quero pesql;lu;ada por uma comissão de I
ta Casa por aqLêle.s que preteniJi"m O SR: HUGO :BORGHI-- Exata- pedir aos nobres Deputados que não 0flC.laJS Generais -:- um da Aero-,

. I t·t· me hOn1'Em com seus apartes. Meu nautica, um da Marmha e outro do
que o Congre~so NaClDna alprova:;se men e, MUI o obngado. tempo é breve -e prometi ao nobre F){ljrclto, - que não encontraram',
Ulna candidatru:.a ,ÚJlÍca, servindo-se O Gen:er~l Dutr~' ta~bém aceItou Deputado Tenório Oavalcanti não me fundamEmta nas acusações Que me fi-
de uma dec],araç:w do CGG - ou me- hr.je sua cánditatru:a llluna demons- demorar muito nesta tribuna. zeram .os meus adversárirui políticos,
lhor dito, do Comando Geral do.s ?º- tração de que o Go~greEso NaciOnal , '.. . " todos eles maldosos. e hàbitualmen-
vemado:es.. . , é livre e soberano para escolher o . DeseJO d1zer. aw oomp~J1he1l'os t:!0 te empenhados em conseguir esfôrço

AsSIm como eu dlVergla - e mUltos candldava que lleverá governar o g:orloso Part1t':' Trabalhista Brll;sl- de denegrir a honra' de todos aquêles
cns 11ustres Dçputados desta o,asa - :Brasil. . lel1'O ~,que seI esta~ lealmente m- que não se filiam aos seus pensa.
da p1'Cssãu W,e se oferecJa, .sobre o Desejó .felicitar us Congressi&tas, iJ!tJ'ado de algun~ ma~ element~s e mentos pollticos. Maldosos, sim,
Oongresw NIÍC·.onal, pelo.OGr do S:. pois no dia cmque,se marcar a elei- que re~onheço ter aceItocem m~ltas Maldosos e velhacos, porque não Ea
Joau Goulart. devemos dIvergIr a~D1a ção teremos a oportunidade de esco- oportumda.des, a ~ola~ora:"o malsa de bem respeitar _ serão na medi(l~,
ela pressão (jue po.s.oa exercer sobre lher. entre os nomes _que se apresen-· COll1~l1lSta.s,. ~deseJ? dlZ~~ lhes que. o que ela corresponder aOls sn;~1-;
o CJmgl·esso·° CG dos governadores, turem candidatos, aquêle que corres· Part,'d,o RUJal Tlabalhkta, por mIm tel'êsse ocasionais a v'd '1;)licá d
na opiniã,o de um dos g'l'anc1eS congl'es- ponder aos sentimentos e 'aos idea:s presldldc, neste momento em que se ad' s 'p , . I a pu . e
sidas do ;I31'asíl, :de cada'um. ' levanta uma c;nda reac'onárja p1'e- ~ina um'r OSSo dl~er - que sofn na

O S,'r. AZionwr Baleeiro - l'esses neste momento, em que tanto se tendendo sufocar' o direito ,legítimo . ha ca. ne, na Il,lll1ha hOnra ~ na
t d d" d " '. mmha. VIda o aCIcate das m810resperíodos, e sobre u o quan o nao es- fala em golpe de estado, ~m revolução, {)6 ,rabalha:ctores e ao pom, entende infàmi{lo que foram leVaI t das ne.st

tou entre os qUe se e~llSWe~am con- em pnsão, em cassação de mandatos, que devemos, tod{>s defeneler a Cons- P' ..,tr n a ~
vencidos, minha tendenclR e semp:e cC-eseJo aqui fixar minha po:ição e a titl1lção, apoiar tôdaE as 'medidas que aI~ ccn a 11llf. homem."E o. SOfri
paJa a mocleração e pura o restalJele- posição de mel,! partido.' fOTem' tomadas ccntra M comunist~ ~tque .i}.ãoSia~e tel. em ~eLerm~ad?
cimento da concórdia. Em ..(.odo .ca,10, O Sr. padre Vídigal _ Permita-me - que eventualmente tenham partl- ta~ a 1 po .çao de .gm ",olP.e ~e es
há a,lguma coisa.ue deve e&tar aCJma V. Exa, O Lide:r do Partirio SOCla, cipado de movtm41.1WS subversivos. n::ioo c~~~Ps~g<:ll;,on,; erava JUs o e
de tudo - a verdade. Quero prectar DEmocr:\t'co, é o DEputado Martins apc>iar :t:l mEdid,;" legais, dentro d.\,~ 'i ,- .. ,', p:,quele momento,
o c1,-pallner~to de (jue pelo mehm em Roc\rlgues. Acredito que. se S. Exa. Constituic~o que {orem ilmtiflCada- as. leg lim!ls fi.~p>raçoes do povo.
rÚEu Pc\t:itio Il2.0 hoúve pres"ão a ta- estiverose preBente no plen~~r.{), dii-ia a. mente votadas contra 08 COtrllj}tOS e HOJe vol~.() a f!car ar; lado do .P,:!,B,
vor dêste Ol! daquele clmdidato. quer V. E:;:a, que os Deput,aclos do PSD nesocistü9., De:;cJo dizer. p'C!l'ém, que do" Pa.;:tido Traba~hlsta BrasIleIro,
por parte dos governadores. quer por não se acham ,sob, pre~:;ão li. fim de esKu soJ'dár:io com os companheiros q~l~ est~o na Oposlçao, que est~ .sen
'Parte do que ch.'lmam o. comando Te- dar sua colaboraç-ão para a solução do PaI tidG' 'rrabalhl"ta . BrasileirO d.o acusado, _que está sendo vlhpen
VO;lJC onallo. E' notório que os gO- dêste problema, de alt" interês"e pa- partido que '?illdei a funda1'; p,art1elfJ d~a;1o <- .e nao estou procursndo po
verhRdlw,,",s queal~,oierl\m"o ffiuv;men- rr, a nacJonsl!rlR.de no mmnent,o: ,Digo ao qual me r:liei nl)' inÍc'o da minh1 Slçoes, ne.o estou procurando c::.rgf0S,
to illUIadc LO dIa ~1 t2m pr0fel'ancias a V. l1':m. que nós v1'mos~ctnr'i:ons- vida d,e home;n púb1lco e do qual não ~sU;u. pl'OCllrilnd,o. defender aqueJ~

dJvc"as Todc fi mundo &8b" que 0, cientemente, cem 38, vist,as voltadas me apartarei. hoie, lW.r temor de con.. IdearlO d<: trabalhismo que abraCel
GI'..-el·n,·,d~r de São 1"a~lo vCt~~1 no '[j8ELe mornento para a, Pátria, que oG j'r"gio, a um "imp',f3 franzir dG'olhos quando mo.co, Sempre fUI tralJalhis
,nnme d3 Sr. Amaury I,-ruel." lenho quel V€!: livre da::lu~Je3 que procura- ele Clovemantt.s oC8siC'na·s. t.a., trabalhls~a fundador lio .PT)3 e,
5ró,'.lraS nfOn,I:'l"Õeó 'ele que o nome 'I -vam culJ3nizá-la (mwto beml. E os Bei qlW VCP"HJV8mente ,palmilhar a qmndo o dDxel - porque ele l~lfe
do SI' CBstelo "Brf!I1CO pBrt u de~ ele- últimos ac~ntecimcntc.~_vÍl'rp.m provp.r longa estrnr;a de. calvirio. calvário dê llzm~nte' se eS9~egeu dos ideais ua
llJ 'Dto" ,,'d8 e D.Cie,lJio [jUE ,ha em qllP r o lmenie estava. em cu:t,ú um acu,açÕE.S. de luIiíJ11ÍflS, de indigl1.i- balhl.5ta para 111lClar o culto da pe1'-

• 01:1''C5 g:01',,rnadcre;; FêferfJlC18~S di- processo revo1l\cionárjo de alta tllVel·. dades que serqr; levantadas contra o Mnaliàac1a, eRquecenelo-se de homen~
v,,: ,a~ :r:Jú o 'lllmdo sabe [jl1e·o sr gadura I:[U( a esta altura t:3Jvez não meu ncmt> e cnntra R minha llilnra como Pasqua.qni. como Lúcio :BittEn
1 lO gallüS3 P'nto, :e jÓ;>EB ~uvll' a "voz nos permÍLiss~ estar agllI rE]1nidos: CQ.mo iá o fo"am no ua2,3ado. court. como Ferrari, como eu e ou
de> "01'201\" e da 3h1peíia, pTeferirio Dl€"o mms. Sr. Deputuào. vi em Belo Ao vir hoje par. est9. Câmara. S~- tros Que de~e.iávan1õs re,a.lmente uma
(j "'r. P::'7J:"fnl Olimpio ,:Mourão, PO'.5 Hori;'.iJnie. ,nos dias qUE pTécederam nhores 'De1Juhdos cham"l o meu ÍÍ- Sociedade mais justa. mais humana
b~m, vê V 'EXIl, que não está' ber aquêle movhnento ClWUfldo em muitoIJlJo de 15 anDSà~ idR{le, filho úni- e mals digna, qu~ reccnhecesse Ó
in"orme lo quando avents "5SB. pres- b~a hata pala qenaral Gneaes e pelo co. que levg o meu nome - e o &.a- dirtito de proprietários e ele empre
S~"2,qu" na real:dac1e não eXlste. Entre G?rmral Mourão. qlle a preocupr.çáC' llJAl a minha p..<:tremecic1a espõsa. E bários. maE que também assegure o
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direJto legItimo dos trabnlllndo!'Cs - vocados ' os so'dados de caxras para plexos, muítos dêles apre~ns.ivos com lvoluções. Havçrá um, só EXército,.
qUllm]o deIxei, D PTB, não me filieI apagar colvarss orladas pela conscí- os seus mandatos, outros Ja íinagínan- uma só Aeronáutica e uma só Mad~
a, partido algum do Govêl'll? Pode- êncía politieo-clvll do BrlIEIL do como irão viver nas suas PfOVln_\ nha, não mais marchando peltD.1I\
XJU, Deputado que era, ter mgress~- O SR., PRESIDENTE, (AjOl~~o Cel- elas, reeameçandc lá as suas at'vida. peito, uni contra o outro, mas ombro'
do ~a. DDN, no PSD ou em OUtl~S so) _ Pe;rmita, nobre, Depu/ado. fa- des. profissionais 'liberaJ,s abandona- a. ombro. um com o outro, em de!~s_
IJll:IJdos" ql;l~ ~p\LS~em ,d~ pOSI- zer uma comunicação urgente e ím- rum suas clinicas. receberam um ba- da Cl1gnldR<ie, da ímprescrltébílídade,"
&''':' no lo ovemo, contip.uCl IlbMo ,a. portanta à: Casa. nho bonito' nas águas lusvonls do su- I da Indlv1slbilidade, da honra, du de.
uma legenàa .trabalhlBt,!t pequena. Solicitamos aos srs. Deputados 'que Jrágfo do povo e aqui vteram pura o I mecrncía e da dignidade nn.zíonal ,
Jll,a.~ CJ.Ue contínha aquele Ideal d~ não "se retirem de Brasllía' porque desempenho de tão sublime e tão sa..'!Fig"le tianqülla. a Câmara Cad~
progresso SOCial qu~ buseavn na .~Il- dentro de horas é possível que esta &rada missão. Muitos fã jmag naram Deputado ,vá para o 1'EPOUSO do seu
nha vída , Se o PTB· errou. f~-lo Cámal'a. tenha necefsldade de reunir- como flcarão,.ao regressar, ante o que 11ar elá, no lIconchégo d~ sua hmllil\.,
p\lrQ~e aelxou de cultuar e eultlYll1' se, 0000 cluOrwn qu~lijlCado, pura as ai pa'". de S01!!.brJo 'e. de, amesçador , procure aquecer no peito a, ~h.una de,
os lC,euls ttllua,lhlstas ele seu progra- grandes drcísões que. estõo na .expec- Mas eu, com a experlencla,de 11m ve- .sua fé np CopJre;so NaclCm~;. 'que
ma para reS1rmglr-se. quase sempre, tatlva de t,:,::los, E' a solicitação que lho, que por, ser velho não deíxou de Item sabído carrc"1ondér, DJ 1llrdllla
au cutto da pr.J'sonaJld~de. raco, (Palmas.) ser o mesmo demônio de môço, sem- de suas pOEsjbl)Jdade~. às e:{Jnrt,ntl.

O Sr , Doutel de AUDrade - Per- ,O SR.TENóRIO CAVALCANTI _ pre preocupado com os problema, do "as 'do povo bràsíle 1'0. Cl'eiIJ Que
mlte V, .EJ(iI Um aparte? Então, ,Sr. ptes:dente. até, já. agora, povo e da pátria, eu, SJ's. Deputados, nesse reg:me - ruim com êle, pIai

C) SJ:t. 'PRESIDENTE tAione« s'!u carreado para outra zona; que Qfuedcomoct«lostj....f .<>ut~Cl.'!, jurel ~e·1 sem êle - a nbssa D<lnsutuiç"o sa,,:.t
cchu) _ Lembro ao nobre orador nao é crespuscular, atendendo a aã- en er!l onsneuçao, com as maos dêsse epJ!ódlo reformada, uHi'rnda
"UP .~u t.e;ll'c'o esià a eszotar-c e, vertêncla da Mesa, de qU2,d"nt-J'o de sôbre o livro e com os olhos voltados n?qullo que ela tem de anacrõn.cc e
• •• G h tercmo ssunto ímoortantes para, o céu, prefiro a. morte a vê.Ia obsnleto, Em race do nó..o p;oce.';()

O DF!: HUGO' BORGHI· - Por oras s RJ' s.' . rnsgada e plsoteada. Eu. que la.ssim Isocínl brasílelru. Mas nÉo saírao :I.:'r~.
'i'.,te -rnotívo, Uolue Deputado do PTD, srs, Deputados, quaiS sao ~s ~as- já me, pronuncíeí, tenho.o dever de nhadas as unun dades, não serão v.o•
vlrn u tribuna para, dizer que não suntos ip1,portantesc que iremo.b trllt~ agora lembrar à CAmara que tenn.. I lados cs direllos dos U1plltados, FI.
SUl! t:f.muUlsta e jsmáls o fuL Não' neste Clt,ma de.. am.Qç~~ som;-las !leu.-,

ClIlnllL e serenIdade. O Brnall é'uma,'1 quem trannüil05, l:ontlem no .>úld~;lo
aceitei (] voto do Partido Obmun1sta há mui o, ron"a li no_a ClISa, a a- ~.

P
aTa (jl!,put~r "" elelrij"" elll llJ47, mara dos DenuÚ\do~1 A aU1lilSfel'II Páir:a' livte, uma Pátria. de irmãos, de Caldas, nho' se af.'JlllOnem C,1I1

. ~. ~ politlco-mlJJLar torna-ze cnda vrz mais que E.S d!ssensões sep.aram. a60rQ, mas essas' paixões que a;:em sõbre n "cn.,
em, Baú pau)o, quando teria sido "OnfUEil daijui a pouco OS coruc1Jes' se locam lade de certos poll!i~os lmatw,~.
fàt"1l11cnte elello governa~"r do meu - " ' . e c,ome,am ,a tentir, um 110 outro o I:I!:les dizem pala.vras q:le ,bem poC:~-
F..$tndo, se porventura tlVesEe pac- Mas" diZIa eu que os soldados ~ão palpItar do músculo que cada um tem riam ser substJtuíclas por outras ~J11
tu:ulo, como outros <:! fizeram, com se!npre convocallos para ilet1elar cnses no prJlo com O sangue que d~orre . hora~ como esta-, Não são êles os p.o.
os, comunis!lls de Sao Paulo, Mas cr~adas pelos civis e, tcrmlnalas as de uma calequeee vinda de J(Mé de Ine'r1:s do bem, não ~ãiJ êJes IM la:'b:s
hOJe reconheço, que preclsamosJl de .Cl'l.ses, devolvem aos civis, intac~~, a Anchieta. 'rodos somos Irmãos. pala Ique i1\1minam rota;; são eles tr:atu.
p9rtlr para a defcEa da Constltui- unidade n~clonll.l e o processo pohtlCO. sang'je, pela tena e pelo cQraçáo. ras ctlmo Marat, como .Robe~plêTl'e Oll
ção, para o I'estabeleclmento de, Várias vezes temos· convocado as •. Dnnlon mUitQs dos quais orel'am
equlllbrlo na Vlela públIca bl'asileira, Fôrças Armadas e n)1~ca elas demons. Quero d z.er, .agora. a eam9.!,a:. ai diante 'dos sarttos com pistOJi,S 11'18
e~l''' o com':Jate àqueles que en· traram egolsmo. P!Illmo. vaida~, ca-. ,me.u ver, nao h~v~á Mo ajllCl~n,~' mãoi, pedindo ao po."o que ma[~.,'e,
1 m QUe a rea,:âo ça direIta, de- pTlcho. O solando ~,rasl1elro. até com Atente a. Cámara, esse ato Instlt lCl(}- pedindo aCl.'! cidadãos que se 'nut:lSo
'\ ,ufoCllr defInitivamente o.~ an- ~umildade, no~ de.olve {) sistema, a nal de que se fala, p-ara q~e ,1 poder sem uns aOS oulros. São hCmN1E ep-
seio", do povo e dos trabalhadores do liberdade. <1 dl~elf.o, e u.a sempr~. a revoluclonárl~ ;:,crça, em to~a. a p1e-1 venenados pelo sangue de Oaim, p!' Q
l3rasU -(Multo bem' muito bem espada de CaIDas com l-.sse obJetivo. nltude, su~ m:s_a~ r~voluclonarla, tem. ódl 1 d < 11' el <u

'- . ' " nunca para tripu;flar sôbre vencidos. a revoluçao o d1rello e fi pode~ de • .0, pe o e.spe o o,u p li nVIJ'"
Palmas). Nesta terra, que vaglu sob a Insplra- fare.lo. tndependenlemepte da Câmll.. sao homens !l~tamente apl\rxol1'l(~~~

O SIto PllESmENTE: '=00 da eruz, não é dIgno de veneer ra. Mas nem :sto acredito que os re. que acham qu. devem cortár o p,$...,
. quem tTipudía sôbre o venckto. Nlo voluoionários 'façam. pqrque arevo- coço de quem está sentado, erqllr.õr.

a~CJll a pala~a. o sr, ,Tenorlo ca: se ergue a espada sôbre a cabeça de I1;lção deseja a unIão de tOOCl.'! OS bra- dos de. erJ~, grande emb.ora·o crune,
ri Líll1tl, ,nal f?lma do lUt,·14 do Re quem está sentado, Só mesmo a, pai- slleQ'os para salvlU' 11 unidade naC10_ o perdao e sempre sublime, , ,
r menta In emo, xão pOlítica de energúmenos flor,dG5 nal em -perigo. Mas não é so, DepU. Ouvimos h~ pouco as -,alavla~ ~q

O SR. TENóRIO CA\'ALCAl\'1'I: Ique surgem em momentos como ê,sle ta~os, esta, noite só se converFOU só.' Deputado ,Joao Oalmon, n(l t~evl.0.aa
I' • . admite a possibilidade de pisotear hre Islo: ato institucional. mall'ltell- do Rio de Janeiro. Com que e:J:I •h•

(S~~n reZl$ao do ora!l0r) - Senhor vencidos, O no•.rosoldado nuncll. o !êz Cão de prerrogativas constituelona s. brio. com que serenidade talo~ er.<e
pr;sl~e~te, estamo! diante de Intex- e não o fará. livre funckJnamento do Congresso. _ llomem, Que acabou de, saIr <i~ uma
rogaçoe.~, A p~çao da lua pollUca, _ ". atentem beml _ Uvre funcioname _ trinche.ra de luta, cheiO de C1Jatrlw,
para nos da Camara, ora é cresceu- Agora, 81"8. Deputado/" quando esses to do Congresso e garantIas da 'Im~ zes, de arran!lões, com sua homa llb
\1', orllo é minguante. e os homens. so:dados se unem como irmãos, del- id d O C ]h d S ., r cerada. ferIda no qUD êle tem rlp mais
IqUJ, NO mudando ,d,:- atlLude, como :l;'1Ind~ de lado resse~tlmcntos par!!,sal-~a~oi:ár' vai o~rClll~ àee~a~~Úl1r nob~e, num I!rélio duro de luta h04
~ lua muda dr' poo1rM. Pel}Sam. de var a. unida,de naCional em pengo e Congresm pedindo licença pa." '" o mérlca. que so os homens de bem p;).
flora em hora mudam de pensamen. tirar jt, pátria da desordem ,que·cr~- ceuar' de 'utancls Uj tos '<1 ~o. dem travar ,com seus opl>sítores! En'"
lo, e cada vez-mais, Sl's, Dep\llud05, ela, é prec.iso q~e ~ Câmara refl1ta lmompa~lllzadoc :r:a ~:~i:Iud~ tretanto. depois de vencedor, .não SI!'
1 atmosfera encandesce, , cada. .vez em como êles ,\'aO IIlterpretar a pq- desta Câmara e com o re"ime de O".lvlu dê.!Se hpmem uma. só palnvJ'lj,
nais aumenta a confusão, Em meIO à slção desta Casa. ,que ntmca deve ser er'tioo '" mo-- no sentIdo de provocar o vencido, dll,
tormenta que atordoe a todos, els-nCl.'! IplU'a dividi-los. , ~ oiÍ·· I t d - erguer mão de ferro pa'ra esmagar
fuaIs uma vez aqui, para trazer à Cá- O nossó papel ago!!1 é o de mantê- l.llQra VII.. er e I?rcce~ em o vencIdo. Isso são caracteristiras ela'
mara uma palaVl'a de fé, uma pa;avra lo.s unidos. porque, nos .~\lS ombros h~rmorua com CiESes se.ntünento" qu~ homem de bem do homem de 1'llllÍRI
de csperança. Não quero que mtnl1a está a grande :responsabilidade de ~f!0 ~ãlma de c~ so.d_~d\) ~ue aqm ainda não contaminada pelo vlru!!
pnlavra se)a uma centelha para. a conservar· a unIdade nacIonal '.! res. ,,~2m ~o~ lua a- coi (81 e nm- des.se polltlcorréta como diria RUY'
palha sêca do de.sespéro de a,lguns, tabelec,er a paz, sem' a qual esta, Na· ~jIégiás ~âos umJ'r~e -p, ,~e P11• esolerótlca e enel'~ante .que ·tantoS,
~p.slliJsão de outros. Mas que seja ção l1ão poderá prtlSpel·ar., . que o Bros'l é ,,;~. xercl

é·
Sllb e males tem feito ao Bras,'11.

"'ulde dá.!rnlI. nesse caldeiroo eter. ' . . ' a I 1'1"" e seu povo pn re, '
-itt!!:e"enfÍ! que'"ora ·predonUna Jl(I. Câ- I Sr. Presidente. Srs. Deputados, nlio e conhece.·a caUSa dêsse 'empobreci. Por isto,' Sr, Presidente, êlte pr04'
mara dos De-pulados, sou o homem mals bem InfOr~ndo, mento. Nao lie:'á o Exérclto q'Je'l1 irá. cesso servlrli·llpenas para uma coL~a.'

Srs. Deputados, em tempo de guer- jhá trltros mais bem informadoo do me.s.sa.cra~ p s?tear Os representan_ paTa. que esta Cámara se Inspire- D;]LI

Ta, lllÍ mentira. como terra. Em tem. que eU, Que fazem Os Presiden~es !<!S do povo braml,alro que aqui se en-Ruy e passa, de 's,g<lra por dIante, com:
po de guerra, são comuns as dissen- Ma~lIll e Auro de, Moure. Andrali,e, .tcndem, que aqm, conversnn, porque lIS fôrças armadas'e nós, como lrmiios,'
sOes entre os homens. A polltica sur- .ambos, nesta bora. desempen}lanoo caeja um tem no peito a chama ar- corrigindo OS nossos erros e .êles tam.'
giu para unir os homens. Entretanto, papel Importante p~rll; a. f,xnçao dos ,dente da fé na democ.racla e no fu. bém corrlglnd.o Cl.'! posslvels erros d&r
lÍ8 paixões que surg'Cm nOs momentos seus nomes na RlStórla conte~po-- turo do Brasil: Náo é o Exército je que sejam titulares. saiamos" ombro
como êstcs sel"'o'e1n para divldl·lo.s. pa.- r~nea" am'bCl.'! colocados l!1Il ~os,çáo ca."das q~e VIII fazer o que muJla a ombl'(), como IrmãOes, lutando PllTt\
~.(\ lançar uns contra os outros, 'O ho- diilcll1 Que fazem ê.sse.s 1I0mew,? De· gente. supoe. O General Mourão Fi. construir os alicerces do nôvo cdifí.
roem deve ,refletl.r com sereni'jade. pa!.s de uma lo~g(l noIte ~e deb;1t.es, lho am~a. há po~o me dizJa que a elo que l,enha na cúpula umll banclel
illl1Ladamente num momento oomo ÊS- CDro os Gelle1als Mourao 1'llho, Constltu .cao era mlocável. Não ve· ra tl cuja sombra passllm nlbergnr.l
te, em que a O mara precJAA ter. Ama)]1?' Kruel, cast.elo Branc~,. com Uh? à. t1i!JlIIla a,flrmar o que os jor. se todos os' brlllHlelrús, porque todos'
óab~çll no lugar para cpmpreender a o MlnLStto da Guern, em re~lunl), nalS pu~llcaram. O General Amll:lry são irmãos, pelo slU1gue, pela lcrra.
extensnQ e llo proporção reaJ do pro- com todCl.'! Cl.'! -chefes mllltares, que lCruel djz o mesmo. o Generg,l C'Is. e pelo coração '
blen1l1' conclulram, Sr. presidente? Podpre l telo Branco ainda náo iêz pronuncia . . .
. Sr, 'preslde:nte, Srs, Deput.ados, as estar el'glUlAdo, mas as minhas an. mento a..I·e.spelto da In!wahl1idol.1e d~ Deputad~. meus Irmãos, vam'S,J:,n.'
:Fôrças Armadas fizeram uma revolu- tenlll! nllo me têm traldo, ll$ minhas COlUJt1Lulção. ~r tranqüilOS, esperando q'je os Pi e.
~ para salvar a unldnde nadOJlal pr~vis6es nlío têlll falhat:\o, nem me~. " .. . ' . sdentr-.s Mazz~lIl e Moura. Anrlr?de
l!m perigo. E' preciso se ace-n.tue .bem filO quando d~zla ao Prfsiden~ Jôlio teM~ oS GeneralS.Já deeld ram cn- nos tragam uma palavIl?- que 'lnl ser
~sto, porque é da un!dllde nacional 'Ui! Goulart, na ve.spe,ra tina sU,a depOllt- m .. n~ite que nao tê~ candidato tun !Jálsamo para amelllzar a.~ do' ell
decorre a exUittl1cia. das Fôrças ~r- çAo:. não fale no Automóvel Chbe oflclal palQ a próxJma, elelciío. Qual- dos nossos corações. pai'!!. redUZI;' lHr.~
madas do arasll A unIdade a. Im- porque .!lerá o último -discurso que quer wn pode se clU1dldalal'. e vamos sag llflições. Esta Câmara é 1!om)JUS.
brescrltibllj'clÍlde é à honra. naclona.! você far!\, como 'presIdente da Ri''pü- ter tr~ candIdatO!!: o General Castêlo ta. de homens)lonnrdos, de ':"llTlem -de'
à/lo, P;<lt' con.~egulnte, âncoras e supor. bllea. l:)IZia.lhe, SrtS, Deputadoa, na- Br~co, o General Amaury .Krllel e ~em, Há exceções, como há em' tô:la~
tea qtle mantêm o nosso bem-estar tia <!uela hora. em que tMa li. platéia de 0h0úmeneral Eurico GMpar l:)utra, Ne- IlS Oâmaras do mundo, Mas um das-)
['" Um • mi"'" ._,. ...... ..I........ m mwlo ....... ~" • n "" ~...wMio ho", ""lo. _01<>. 'm D<p.,.., é 'wn••mO<'

ender 14 mil qull6metros de e,ten- encontrei, naquele momento, eom .. SUa cll-ndldaturp.. MM a. posição da ça 110 poder, nUma hora como ~~t .. \
. territorial, dlvldidOlll Clom OS cas- mdel'endêncJa 411e eal·actérlza. os. l

hut
a ~stli mjl\dantlo e_daqUi a flma _em que le fala. eln cRssàr mBud llo!l, I

anos IrmAo.snossos • 3 mil qui· meua é.f;<llI e a minha. personalldade,' ora" possvai que dol,s retlr~m em em decol'mcla de })aixões po!!t1r,'Í!, I
etros de Oceano Atà'ntiCó, /';~o Mal, 1I4l'0ra, a. oAtllllra, está a.lilnita, lavor do terceiro, porque t.od<ll os tr@$ .~. preo!lló .llue, o Exérclto reflltq P:'~"'"

iloII, portantó, as esteJOIl lnsubst1Lul- 'cpm 11\EIÕtJJ.a, íDe'Putactos, na. ellcuta" 1.11.0, p:trlotas. l: daq\lt fi poooo nio v '(ie taIS mahliatos uodem se~ "~"'a~ j

~e.'Jt~l~ l!BWi _t a ~ Wnl.l!41JI \1.t ~aYOJ • n~r· ,,JJ1!;,_ .tn!1! ~Qlf ~çl~j 1tt,l1Ul r". . UM Vf!.ml),'i te· Clu~ ~r,ilt:
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!OOuelas formas mínima.;; de Direiw Não se elege nInguém. VamO'.; ao ta. E por que a dIgo?, Digo-o, porqUê rem pela face, lágrimas que correndo
lfrocessual. Náo se pode acus ar nem segundo escrutínio. No segundo es- a espírito desta revolução, segundo coração. oom que tristeza, com quo
(hondenaI' nmguém sem a prova. O crutínio (l divisão eontinua. NO ter- afirmam OS Deputados que a defende- agonia, COm que mágoa Os homens de
~nus da prova cabe a quem alega. cerro, f:ca!á eleito o mais velha. ram, é levar para o Govêrno homens fato dessa ifevolução, não aquêles fllle
INão se pode proced-er a julgamentos Eleito qualquer. dos três, quem ganha que possam, realmente, dizem êlelS, le- se arvoram em donos- dêsse movímen
iIt, por 'sso ê que eu digo, como Ca- é a D~moCl'acia, quem vence é o ·Era- var o Brasil a um destino melhor, Ie- to, mas os .nomens de fato dessa rn
:iiias: "Não é digno de vencer quem 511. (Muito bem; multo bem. palmas). var nossa Pátria a um oovêrno ho- volução, vêem as prjsões em todos os

- ll1áD sabe perder". O perdão é 0.'111110 O 'S"R, I'R=SIDENTE' . nesta; decente,. como não o 'foi Estados ou em quase todos repletas,
que eleVa o homem acima de si mes- . .' j!; • repito, dizem eles - o Govêrno do de gente inocente. de gente do povo,
ano, podendo Iazê-lo chegar !\té neus. . Tem a palavra o' Sr. Rena.to CeU: Dl'. João oomart. honesta, trabalhadora, gente que nadas,

Quero apenas concluir, dízendo- o donio, para dtsoutir o Proj'cto núme- Mas vemos, com espanto, que nossa tem, que nad-a deve, que por nada. de-.
~€Iro e o fogo, em vez de rulmnerem 1'0 4.393-A, de 1961. (pausa). Não arírmação é coberta de razão. Ainda· via estar na oadeia neste instante e
iõ credo cristão criou mártires e redo está. presente. agora, estão escolhendo um candída- que, no entanto, foi para lá e estfo.
lbrou' a fe das fiéis que se ocultavam Tem a palavra o Sr. Al.ornar Ba- to a Procurador-tjeraj da República, sendo para lá mandada única e ex-
iJIas catacumbas de RomiL. O B1'51'oiJ Ieelro. tpaUsaj. Não está presente. cargo do qual, com a vitória _da re- clusívamente POI' causa. de vinditas
à;em inspn-açóes cr stãs e x>nn?Ce· o Tem a nalavra -o' Sr Nel~on oar voluçâo, foi apeado o granda "jurís- pessoais.
exemplo da .hlstórta. Não é o e,$l1la- - c - _ '. , • • - ta, o'. espírito lúcido que representa a Aquilo Il. que- estamos asstsündo de-
gamsnto da Iagarta que salva a se- 11611'0. (pausa:: N~ cst~ PI_esent"e: figura do DI'. ",Ofuldido de onveíra pois dessa revolução, eu o diSSSe on
menteíra; é o combate à oríg cm da ~em a palavra o ",enhor Joao H.I- Neto.-· . . - tem, numa breve eomunícação, dltel'!;.
Jagarta. E o papel do Governo e das culíno. . E quem os homens da revolução, e muito daquilo a que assistimos depoís
Jôrças' armadas e combater a causa O SIt. JOAQ HEI1CULINO: quem os homens de dígmdada adm i- dn mov.mento de 1961. Nós que par-o
<de tcdo êsre mal. estar . . . _ .. _ . nístratíva, e quem os 'vitoriosos apon- tícípamos daquele movimento !e,;alIs~

O SI'. Hciicr Dias _ Nobre Depu- ,(Sem ~ eoisao do 01 aãor, - SoanllOJ ta~n para Procurador-Geral da Repú- sn, nó" que lutamos em defesa da
tado 'I'enório oavarcann, ouvi as pa- PIe;;ldeIue, 8IS. Deputados, antes de b!lca'? .Num País que dispõe: de tan- Constitulçâo e da legalidade, depois da
JaVJ:a6 de V. Ex'!, sobretudo as de mais nada, d.evo agradec~r ao. nobre tos juristas. que possui uma banca- vttóría 'não prccuramos os uoss-is ad~
combate ao ~".,to InstituClonal... . Deputado Aliornar BaleeIro,. ter-me da. como a da União Democrática vsrsános, os nossos inimigos pessoais;

O 811,. TENóRIO CAVAi..GANTI "'- cediao a, vez ~e usar esta tl',~una,. Nacional, que apoiou integralmente a ou policico para, metê-los na cadeia,
Não ,e:,t~u ~;~::nbatendo colsa alguma, Por.6~~~r~°-O~~~l~sDâ~ut~a~/u~~: revolução,' rormana por tantos ·juris. para- privá-los da liberdade. porque
!porque c, C".ntl.a... tn ar d' . ta C tas, por tantQs nomes Ilustres - {luem tínhamos dentro elo nosso coração,

O Sr ...nesto, Dias _ V-o Ex" fala- em, um. rscurso, nos .asa, no foram buscar para ProcIU'ador-Geral nào o desejo de vindita pessoal, mas
:rá dopo" do mel! aparte qun,l anallsava, conforme d1S03 ,sua'. da República? O Dl'. Hélio Torooghi. umca e exclusivamente a defesa reaJ.-
- O SR. TENóR,1O OAV~I\LCANTI _ E::~. a .q;leda. vertlgmo~~~ da dolar, Nada tenho contra o Dl', Hélio mente da Constituição e d(J,legalida~_.
'" n..t:> Pl'~cs;a s8r consultada, por_ll~u~o, dlz.a aU1d~. S. EX',. da C{)n- Tornaghi, porque não o conheço pes- de. (MIlito bem).
que estã Cámara t.:unbém é corpo i'e~ l;a Ç?.de que pa~,,(}u a gOzaI o .Br~- soalmente, ·nunCá mantIve qwalquer 81'S. Deputados, no meu Estado, em.
volucwnj!'Ío e '0· Ato pode Vlr inde- !s11, dep01s do movrmento revoluClona- contado. com S. Ex'. Mas, no exa- 'Minas CeNls, as cadeias não compor··
pendcnLemcnte da Câmara.. 81e de- no., " ,.' . me de' proce&sos existentes na. Pro" tam mais ninguém. No. Guanabnra,
}XJl1ãc da vonLade do};.revolucionár.Gs pe?l 1e. pah,na lr;'~odIatamente ap,?s cLlradorla-Geral d(l,' República _ pro- milbares e mi~bares ~e pri&~oneil'~a,
que tl'junLlJ.'am. L-ogo, não estou com- o dl.,CI rso de S. ~x·, porque queria cessas' de us.; 20.207, da 8a Vara O SI'. AloysIO Nono - Ha naVIUa;
batendo. Se o Ato. tõr l1ecessârio pa- CO:"ltT~tar ~u em:tl~· mmha. m~desta Criminal; 20.312, da 90 Vara Crimi- Guanabara;
ra subsistll: o drreIto à liberdade, à. opm.ao .pe.:soal s.obIe o fato. D~seJa~ nal; 2.0.098. qa íl6~ Vara Crlminal;· e O SR. JOAO HEROULINO _ , ..
unidade nacional e à un:dade das va d1:'ie1 ap nobre Depu~do AlIomal ai~lda o de n9 }1:4Da.. da 24., Vara lotal'1tlll completalllente as prisões e iA
Fór'ç.'as Al'll1<:tclas. que V>2nha o AtQ B_aleel~o. a •.qll\õ~a do. dolar ~m"e-se, Cllmmal. toclos eles orlUl:!d.05 ao Es- transbordaram pa,~a os navios, e nwilJ
lm!iLLlcJonal! Só tem mêdo do Ato nao ao, 1 et.01 no a. cOllllança; na? que tado da Gu~nabara -:- ve.rlfwamos que lln1 ap'ós outro é requisitado pflra qu~
quem tem mb:> de palha. Quem não- o Bras~l tlv:sse, pa~ado.. :~n v.lrt~de n~:es e.s~a ll1t~ressf!;do dlretamente o J.li dentro passam os elementos do,
tem l';\bo de palha não tem mêdo de do mO\llU;nco levo.u~lonaIlo Vlt01~0- D_<. He!lO ,TOlpaghl. . . ~ _ DOVO, mIsturados a elementos real-

_ioga. Jofi'.o 1J0demos temer um Ata so, ll: mer.cer a conflanç~, .-mas, lS- E quals sao esses plocessos" Sao os mente subversivos porque há neota
l:n.st,tuclOnul: porqu0 est::l. Oàmara. ~o ~lm. que ~o. po:'o. br,,:sllen'o, os 11~- processos_em que se acha envolVido Q ~ 'bl'o d' I .as. :.
presume-se. é uma Oâmara de 110- ~oc.Gntes blaslJellos. tOM a Naçao Sr. Mário Finoti acobertanéto débai. .,epu. ,t~ ~ eçam pe o U!1lCO crnne
meus de bem. de homen honrados. J;.em ~erteza abS<lluta do amontoado xo do SeJl manto- o SI' Adema' d . da vJtOl'l~ e uma revo1ucao que em
Os que n!ip:o llão que al;'aJlgem Oll- de. dolare:s ílue P?r certo y,ai .cor.rer Barro.s. . -' 1 e nllda fara lucr':'T,. PÇlsso lhes .assegu-,
Ira p:oLts.'lao. J,)21s esta não deve se!' pala 0'1?1~1] agola, uma vez Vlto~lO- O SI'. Artur Lima _ E dai? rll~, .~ ?átl'ill blasrl~n·a. Çl regnne de-
a sua Jnclmeteao. ' Isa a e.lerç~o. "E ~ssa cornd,o. d.e dola- O SR. JOAO HERCULINO _ O,'n m~c!atlCO. que fO.le.spesmhado. q~'7
. O 51'. HeIÍo> Dws _ Sr. Depu- 1'e.s para este PaIS Jnereceu. por pal'- 81'S. Deputados, essa ·IKefel'ênoia. ~ f,?l ra~gado, que foi torturado. que fOI.
tado. eu dlz.oJ. que. 6e o Ato Instltu- te d" ,um deputado desta c;asa-; a pode marcar pa.ra nós aqui a posi<;ão dllacel.ad!, nesta Casa ~~smo qlla~td~
ciona] \'Jer nos têrmos em' que se "blag_ue ,; de ~u~ ~,ena. agora .mstala- de .quelil vê qUe esta reVOlução "ita- rm Plemdent edo C~nblesso. eXOlb!·
anunc.a. poderemos dizer QU'3 a Cá- dO!!-l11 dolaldu.,o plUa o Ela;.l!. rio"a Já começa a ter -a slia final!- 1 ando das SUQS fu:r~oes. em. um. ml-
mura .pa.ssara a ,scr a "Oa,sa do Si- .Nao tenho nenhuma prevençao aos dade, aquela Indicada' pelos seus Ií- .lUto apenas. destlulu os. nulh'ues _()'
lêncío" dclares que venham do lado de lá. deres também no oSetor da nomeac·o mllhares de votos d!lqos a[) DL Joao'

" .. I'anh duov d "11 1. à d t· d' n' t~.· d .a GOlllal't nn, sua elelçao e dados, em... O 8R. TENóR:ro CAVALCANTI _ _ o • 1 a..s~ , quan o es 1- as OV{lS au v!lda es, :naculad~ :p~r reafirmacão, ao mesmo Dl'. João<
:Hitler gcnrnou a Alemanha 'com o l~açao d~~ses d.olares, ,quanto ao se~- homens_ que naa mereCIam, defll1rt,- Goulart ÍI0 plebiscito
Ato In"t-tuclOno.l e.o Oong'l'esso deu tido IlglülcD deste~ dolares que se.rao vamente, f.azer p,:r.rte de qualquer go- . . _
li Hitler quatro an03 de reC\Jsso Ri- descarregados aqm, nunla tenlatlva, vêrno, por mais podre que fôsse. 11:sses O SR. PRESIDENTE:
tler convocou o Congresso e o .60n. tenh.o .certeza,. de esmagar }10 povo iX'oces;;os dizem respeito ao dinlíeiro (Afonsa Oelso) peço permi6São 110
gres.so alemão, que adqUlriu valor, ser- bra-süelro ~quJ!.o que revoluçao a.lgu- malbaratado no Ministério da. Saúde, nobre orador para prorrogar a .es
'V~a 'ape:J<lS para ouvu· os discursos do ma, 9ue força hmnana. a~guma, q1!e ao dinheiro que era destinado aos Te- são, na forma. do § 39 do art, r,a. d~
d!tado:' fasel.'ta. E:ste Congresso, fun-:. c{lnha~ algum, cOllSegUlra de.5trUlr, médios, aos vermifugos. pa.ra que 1'68- vez que há requerimento de Lider~.
<:10n0 bem 0:.11 mal. o Brasü precl"ã q~le f01 a~dela. unpregnada pe]o Pre- sem espalhados' por todo o território P~l'ticl:0. soll(ljtando a pa1:rvra par~~
dêle fuuclOnando. Os Tratados, oS 31~e~n~~ Joao Goulart no cor~ç~o e na nacional, e qu efui entretanto, desvia- pllcaçao pessoal. Aprovelto a opor.u u

nos>zo, entendllnentos internacionais CO_"l~c:enc.la do. povo braSIleIro .. A d.o para fll1aJid~d'es i1ícitas~ No nidade para comunicar à OBsa llllB
1Jstão auíma d3S ql1erelas pessoa;s' consclel1tIZn,çãq d~ .povo bra,síleiro, caso lia famosa compra do helicôpte. e~t~ convocada, u~a sessão extr,'Ol'd~
das conveniências e das palxões in: ~rs~ Deput.ados. nao .se,rá rune. revo- ro pelo Ministério da Saúde está en- nano. para hOJe as 21,30 horas, cUJa
dlVIduais É,5te COl1g~"SSO subslStlrá a ~uça~ que lr~ exte;'mma-Ia: M~s ga- volvido. s§gundo ínfoTlllações qUe te-o Ordem do Dia será anunciada ao fml
"?odos os te.mpora180 Nós é que prec- nhm; c;>n51ulst~r e o ~nalS facl em !Y'OS o Sr. RélioTo"naghi, desta sessáo,
lSamoe ·te conscíenCla da reahdade qualqUel set?,l. ~onqUl~tar,. ~~n4ar O que. deseja, então, esta revoluçã,o O SR, JOÃO HEROULTNO - Se-
e~ pue venceram e vamos lut':tr qarâ uma. re~o!uç?O nao é tao dlÍlCll, O com a. pretensa nomeação do Senhor nhor Pres,dente e 81'S, Deputados, VOlf
nao cJ.)vidlr· esLs forcas. Votemos maIs dlf)~11 e exatamente ~antel' es- Hélio Toruag'hI?' terminal' reafirmando que a declam~
mun' do,? Crês candidatos de nossas õa conqUlsta~ sobretudo no caoo típi- únioa e exclusivamente protegeI' gã'l do SI'. FlOres Soares, de que o'
preferé'::lCias. Dois fa3em par:te do es- co desta úlflma revolução. aquêles que estão envolvidas em es- ')01'0 está 11as l'un.~, aplaudindo a vi-
quema revolucionáriQ. São partes. Quando vamos organl7..ar uma ,30ci-e- cândalos, comprometendo desta forma tória da revolução, não corresponde à
Poderia tel"maJS um: o General Mou- dade qualquer, procuramos conhecer J idealismo daqueles que lutaram por _verdade. O povo nem ao m~nos pode
rão Filho, que ::.foi O' p1'lmeil'o que se ;)S elemen.tos co,?vld8;dos a formá-~a, uma revDluci1o. Não podemos inCrl1111- f;;ir à rua porque, por um slmple;; te
llronun·c.)'·u 3, favor da CónstrtUl,,:ro van:o~. vel se ~ao ~a nenJIUlU. atrrto ne.r de 'modo geral. aquêles que par- Uef.onClUa a.nônima de denúncia. qual
b:re.slleil"J., fOI o primeiro que manctou de !deras. se nao ha qualquer mcom- t!cíparam .dela. Temos. por ~empl\), Mel cidadão honesto, qualque,r dc1a

.:fôrça ml1itaT !J(lr'l Sl'asilia. a fim de patib,lldadoe entre seus membros. Pois o Sr. Adauto LúciO Cardoso. ésf:a. ca- '(i50 decente é metido na cadeia .
.m(J,nter'~ ind'cpendência dêste Oon-- bem. meus amigos, na sociedade 01'- beça branca que honra e dignlflcil. o Ainda ná madrugada de hoje o D:)\I
gresso, e não para coagi-lo e ameaca- ~al1lzada .para esta revolução, .para Congress oNaclonaL :Lutou pelo. Te- tor Aires' Alufzio Soares. médico mi
lo. Podena ;er também um grm'ide Gsse mOvlmento. aconteceu üm fato· volucão; -pregou -daqui a revolUção. nelr<l de' Formiga, residente e~n :)I'a.
o!l.ndldaro, m,),' é pe."te na q'uestão .t!?t>al~ente estranho a qualqu0r orga- E. entrêtanto, sei que êle hoje é um lrUatinga, .teve cercadta sue, re51denelfl
o Genel'(ll g':l'ico lJutr<c. Hom.em cha- mzaça?, No afã de destruir o Govêr- homem amargurado pelo sentido que :por 120 soldad\is, illvadido ...eu lar e
.Surge agora '1 mhomem envelheddo.. na· ~oao Goulart. govêmo do povo, estão dandO a êsse movimento, JepoJ.s partiu prêso, não sabemos pgra onde.
mado de Uper8Go. mas que é um ho- reU11ll'flm-se Os inimigos mais irrecon- de, vitória Como· o Sr. Adauto· Lú. .o povo, o nobre Deputad<l F'lol'(~s
mem equllibrudo, como as outros. cul- Ieiliáveis, os inimigos mais ferrenhos, CIO Cardoso, há por exemplO, êsse 1'e- Soares há de convLr, não está na l'ua
to, sereno. As t~ndências aqui vão \ nara então conBeguir essa--vitória, vi- volucionário de pampas que é o Se· :porque o povo brasi1eil'o é o mesmo
·vacilar. A UDN levará duzentos.e tória ~ransitól'i~. pOl'que.'já. sabf"lmos, nho.~ Brito Velho. Nesse~ homens, em. que votou no Pr. João Goulal·t, ~ o,
~onc[)s vot.os pura o General Castelo ~uanC1o o..movlmento eclodltl e quan- bora-nossos lldversários, temos de ad. mesmo que l'eafirmolJ seu. voto e é o
Branco: oPTE ievará cento e tantos Ido' o 'tnovimento foi vitorioso. que, na mirar a. bravura civica e, sobretuel0, mesmo povo que, tenho cel'teza, ,'lti
para o General Amam' i Krucl; os jhOra -da partilha do bóIo, haveria ir- o fidelIdade às. instituições, a hones- ,uardar dentro do seu coração, deu'
pessed',stas CJ!11 °P"S "l.~])·ll<; d·1.rãll ~ ..e'11p cl' àvelmenf-e briga', '. _ t'dade pessoal. :rus,~.e,s homens hoje de. tIO de sua alma. a idéia'lança.da pelo
ao IV.~,·"n}]'Ü Dllt:'a outros cento.t:" ?l1"a~;·Sl's. DplJntados. disse PU que vem ter aquelas lágrimas d'e que nos prel'id"imte João Gou1art, a con8Cfen-
tantos \'ot(l~'_ 'o mais difícil é manter esta conqllis- fala um' poeh\, lágl'jmas que não cor-' tl.Zli&ii.o em Ilreen.did~ Dela Pl'e.~ldên te
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O SR. E!\IIVAL CAIADO;

- (sem -revisão do orador) - Senhor
Presidente. Srs. Depúta'dos, creio' que
!lo' Nllção Jntelra. a-ecbeu com sur,,: ésa
a' posição q~e na último. hO}'a da 1'~-

',,'" Goulad,' para que amanhã ou
>_:::~':. ou daqui a 1, 2, li ou 10 anos,
. :.':." êste mesmo povo, quandoassím
::..:: fôrças o permitirem, às urnas -U
.• _ para ali então marcar a sua 'P0-

.=..-. e o seu repúdi<J - isto sim, por
-;..~ Isto f{lz parte da formação do povo
~~." ~;;~IC(' - a eslja sítuação de ódíos

de rancores instalada no Brasll em
r.0:n~ da democracia. em nome da
Constituição, em nome dos sentimen
tos rellglesos, em nome - do espírito
democrata do- povo brasileiro. (Mui
:0 bem; multo bem. Palmas).

o SR, PRESIDENTE:

Há sôbre li mesa e são deferidos OS
'Seguintes

REQUERrnlENT9S

- SI' prCllidcilte:
Sollc;to a prorrogação da .Sessão

lt fim de fazer uso da palavra.' na for
-ma do art. 12 do Regimento In
terno.

S. S,' 8.4.64, - (rItlmo de Car
»atno, LideI' do PSD. em exe~cício.

1Q Requerimento
Sr. presidente:

Na- forma do art. 12 do Regimento
Interno, s~llcito li. palavra, para- fa
lar em exp~icação pessoal 'em 30 mi
nutcs ·e elT' prorrogação de ! es.~ão,

S.- S., 8.4.64. _ Emival Caiado.

1.1I~:m. PRESIDENTE: .

'Wm a palavra o Sr. ·últlmo de
Carvalho na forma do ar_t, 12 d:. Re
gimento lntel'l1o.

O'SR. (ILTIMO DE CARVALHO:

(Cama Lider. de partido) -' (Sem
revisão do orador) - 61'. Presidente,
SrS. DeputaQ.C6. Ex111as, - patrlcias
nossas presentes nesta Capital, em
núriler:. superior a 500. representan
tes da Legião Nacional da. Marcha da

-Família. com Deus peli!- Liberdade. se
t11gnaram conceder ao Lider da ban
cada mineire. do PSD nesta cãmara
a hOnra de ler, desta. tribuna. o ma
nlfesro que a mulher brasileira dirige
no Congre!'So Nacicnal e. às nossas
~1(,riçSl\5 Fôrças Armad~R. . .
, Etã MSim redigido eSSe pa'triotlco
'manlfe<;w: . -

"MANIFESTO DA MULHER
DEMOCRATA AO CONGRESSO

NACIONAL
• A revolução que se operou no
pais pal'll evitar que o Oovêmo
de"JOsto destruJsse as InStituições

, democráticas pan instalar a dl
lctadura comuna-sindical' contou.

sem falsa modéstia, com o nos-o
so estfmulo e o nosso sacrifício,
pois os nossos maridos, filhos-e
noivOS. ml! tares ou civis, arris
caram. com O nosso apolo e o·
no5o"O aplauso, as suas vidas. a

SUa carreira e as suas.posições
na' Jul.a declsivll e que pal'ecia',
tutul;

Esta nossa conduta, Senhores
Congressistas, nOs dá autorida
de para ex~girmos que a vJtória
não seja comprometida pela im
.fll-midnde dos culpados, que que·
riam rasgar a· Const.tuição e
agora a ela se apegam para con
sei'var seus mandatos e a sua
-posição, valendo-se, para "Isso. da
fidelidade dos lideres democra.
tas à ordem legal e do e;;plrito
de disciplin'a que il1nanou as
Fôrças Armadas na hora do pe·
rigo, havendo nlesmo quem de
fenda. a Inviolabilldade do man-

. dato dos traidores, ccr.no se a
Constituição lhes conferisse. essa
garantia para submeter a Pátria

. à escravisação comunista.. Os
culpados têm de ser punidos,'
não, por, vingança, mas COlldl
ção de sobreVivência do regime
democrátlco, que êlel qnlsel'D.m
cJ.e.sl;rulr.

E' óbvio, portanto, que o Con- ,\)IUÇà.o o Sr. Governador do meu ní'l-",ero de comunístes existente 110
grCSSQ NaCIonal não 'pode aco- Estado, Mauro Borges TeIxeira, assu- Govêrno do Sr. Mauro Borges Tel ..
bertar a ímpunídade.. nem ím- míu ao aderir às fôrças. demoeráucas. xeíra. '..

pedir o expurgc que, em legiti· Até, ai, S, - presidente, não \'3: ne- O Sr. peixoto da Silveira _ per~
ma defesa da Democracia agre- nhuma susprêsa para nós os goiano~
ã.da, tem e deve de ser feito acostdmados a acompanhar J mime, míte V. Exa. um aparte?
fmplacãvelmente e 'sem deraora, tísmo polítíco 'daquele Govern·ICl()~. O SR. EMIVAL CAIADO - V: Ex"'.
sob pena de ressurgir nova Todavia, neste instante. quando tsua vai roubar-me alguns minutos. A ml..
agr~~ào_ e esta. talvez não possa Exa. com o comando da~ prisões nas nha campanha contra o Sr. Ml,ur~.
mais ser rep~1Jda, pela natura~ mãos desencadeia, à guisa de repres- Borge., de esclarecimento d Na~ão, v~l
e-escrença. da ínutnioade de ~na são ao comunismo, perseguição porí- aer demcrada e por longos 'dias, •..a êS!&
lut~, que ··perde o seu se~tldo, ticas. contra desafetos. e adversanoslCongresso permanecer aberto. _ .
pOlque os vencidos se tornam pOlttlCOS seus, necessâríô se faz que . - . '. . .
sempre vencedores pHa ;mgc- examinemos desta tribuna, - durante 1 sr . ['clxolo da SlIve:ra - E ;naia
.nuídade e ~nc!"P!1cldaae do" ,que dias e dlas sucessivos, tôda a -traje- uma razao para V. Ex(J. permi..l O
reconhecem direitos, aos traído- tória política' do ocvernador Mamo "parte. . • . ,
res em tugar de punir a trarçao , Borges Te·xeira .. - ,- O SR. EMIVAL CAIADO - p~<i.r!a
Mas nós nae estamos dispostos a 1 - t V. E)(·3. se .Inscrevesse, como eu, com

• perm til' que -a nossa angústia e s~. Presidente. 110 dia de noje o 16 dificuldades reglrnentars existentes,
/) 1l0~õO sacrifício se prolonguem Governador Mauro Borges Telxeir\<, para oportunamente -defender o -00
índerímdamente, pela frustração através de sua policia; apreendeu tôoa vernador do E',tado de Go.ás, que. Vos:"
inepta geruda pejo preconce«- 1 edição do jornal "Diário do O•• te.., sa E~(I., como candidato ao OJverno.

legalista. Somos e queremos ser cortou a energia ~e :U'S Lfldnal!, na daquelr Estado, tem todo ínterê.se em
cemocraras.. /:la!>el"".· que Sem cidade de Oolânill. e ameaçou de fe- Jerender,
o congresso NaciOnal não é pos- ehnmento êste jornal. Mas porque .ru- O Sr Peixoto da Silveira -O ínte-

. .sível a. democracia, Mas satle- do ísso, &~. 'Presidente? 15 porque o êss~ é.elo.Estado de GOiás, ~ ..
mos- também que com um oon- "Dlárlo do Oeste" propôs-se a rerrec- O 'SR .. EMIVAL CAIADO _ Ao ti
gresso dúbio, perplexo, hesitante cal' a memérla do Sr. oovernaccr e aal destas conslderacões, assím mes
e rraeo.. desaparecerá. a. d«'l1o- começou publicando uma foto~~Mla mo, darei o aparte av , Exa.- "
cracía ccom ela o proprio Con- de poucos meses atrás. quando SUB Sr. Pl'esid,nte. gostar.a de indag~r
gresso, r-'celênc a-- presidia o -primeIro con- .e oS", . O~vernadfll' Mauro Borges

Eis porque -nos permitimos, [TasSO dos ca~pol1e.se.~-,c Já no ~~~ ~~ linda é -;:.ou- já -rsnunclou ao ca:~o
resperrosamente, dizer ao. con- t:?~o.ladeado J1ell? 1)e~l1ta~.r Jo-e 1'01-: - Sccret!J.o 10 9~ Frente dn, L1bel t.9, ao
gresso Nac onal, não como pl'es- IH.O, SUPRA, J0a,,; PmhellO. N;to, pai .'laclOnaJ. -entlaade que tinha como
são do tipo ·pélego-sindlcal, puL _eWllIf' .ltO;; tod~ eles. de :flhnç~o ver- ?resldente o Deputa~o Lenoel Br,zzO
contra Co'ta nOS Insurgimos, mas m~lhe. fotograful muito expreBSIVO que. a, r:as Slla. pr~gaçoes por todo este
como ponderação que l'efLete ...0 JCrnal glll.!:ava. D]-ostJ:ando qU~ novos Brasil. A'l1d<l o _povo ná~. esque::au

sincel':daae - das - nossas oonvic- _,empos, novos rumos. ._" lquela concentraçao. de G01l1I\1a-. o.lde
çôes democrát.cas, de .que con- Sr. Presidente, devo eséiarecer que. ,e ~cl,ebrou a famoR~ J;leclaruçao ,de

tinuaremos a nossa JUt..l ,e a ela o .ovemador Mauro Borges Teixeira Çlolan:a. carta. que c<!se:-1ornhI, boje
levaremos OS no-3.5?S mandos, fl- na [(mil çí'o do seu govêrno, no _-S- llll.,cdid, de C1l cUla;.- apl eend.dç p,ellL

lhos e noivos, militares ou C,V,E, .aão de o:iiás, nomeou váriOS 5ecre- pollc:,a do SI' MltUIO f'Crges Tel~e.r~,
ate que sejam ating dos os ob-. tárias comunistas, n1l1ltàntes e ficha- ;asta"la. de .•ranscrever, para .r~!lescar
jetivos - da Revoluçlío vitorIOsa. dos no Partido Comul1lsta, .encheu o l mrmOl'la d~(!S revo~ucionarl~s que
E, para tanto, sabe toda a Na,Çao seu ,'b'nete de aSSeEsõre.; e chefõt!S e ~iz,:m lIute.ntlcos. de~es 'paladinas
que - se lornam urgentes e lm- comunl.~tas As. autarqu'as _ e estas le ulUma hOta, e01110 e hOJe p 00-
periosat as segumtes nledldaõ: (jram criadas em c"rca de uma vinte- ernado!' Mau~o Borges Telxelra\ 00'0

, .d' d' . lernador SI' ,Pre.a'c!enie. que aban--
1") Eleição Imediata.,· de um 11\1' - ,quase to as eram Irlgldal> po~. --' ass'm dizer o Esta "0 de

presidente: da Repúblicll. que, comulllstas de alta \idera!1ça no me.u 100~~~' l~~~ quê se _tornou con~~cido·
pelas suas ,virtUdes e· p~o .seu Estado. _ ) resultada do movimenlo e. pouCOS
passado, Seja capaz de enil en- O 81''- Lauro Borges Teixeira. Se- nstante.~ depois da sua -adesão à causa.,
tal' 09 !lraves prool«.nas PO!ltIC·J~ .1ho~ presidente, desfechou uma po- da· Democracia, se dl,;-igiU para o Rio
e admm-.stratLVos 9-~e se agra~ ,tíca' de estatizll.ção no· Estado. pro- de -"an~lro, S1\o PaUlO, t lvez 'Para.
.va~ ~om, o ~ovell1o C(,muJJO- ~urando liquidar com a inicitlva prl- :<\:1siíl e hoje .fstá custeada essa ca.

smdlcallsca depo~UJ. .e._que, dev~- vada. Criou um órgão. uma eS;lecie Braslia e hoje f<dá custeando essa CIl...
m.os "presidir ~s elelÇ.oes de 19u5: je DIP. denominado SERNE, onde co- a _publicidade para suste;It/i-lo c"l1!0
n!!-o pode, POI -i~SO mes~l?' .es:al ,ocou- quase todos os jornallStas co- um das lideres da RevoJuçao Dcmu~l'll·
Vl~~illado as ,lutas p~rt!..dal'las. - rr:unistas do. E.",tado ,de' OOiás, e com ~ica do Brasil.·

2) ,ExpurgO d~. elem,ento~ êSSe órgão, =a- entidade estatal, ou SI': Presidente, temos muitos csch...
comu,ul,Btas '!ue se ,ln~l1traram na ~ u:lo estatal, êle vem monopclizando recimentos qUe lazer a esta Casa e fi,
AdnnUlsrtaçao. ,Publica, com a quase t{ldos os meiõs de publicidade Náção, esclarecimentos que pensá~a.
correla~a pu~ao dos mesJ!'-~s, <la Estado_ de Goiás. com grande -pe-- mos. talvez, desnecea~árlos, B~m05. en~

'. ~~u~iviÍmluorÍ11.lrt~r S;rf~d~:Çd~ n~ll:!"çãO em to~() o Bras.n, n:~ntendc tretanto levados a fazê-lo n~ in.stan
mandatos ou não,' po:,s não há NC1ltÓrlçs ~o FtIO de JaneIro, Sao. Pau- te em que S. E:u. deHmc.::~e]a o tel'
inviolablJidades para a-prática de lo ~ Drasllia. qUe pagar.l ? ~ses jor- rorlsmo no E.~tado de amas contra.
crimes contra o l'egime d~mocrá- nallstas.,pil!;a que dem li S. Exa. Ilq~e- os "bagrinhos" do c<;lmunismo qu:tn
tico' . . - la cobeltulll. que, a sua valdede e1i:,g~, do não exonera e nem exonerou, aLlf

S"j Aplicação· imediata dos pl'Oc!..lran~o eobl::lI' a mectlocrid!lde. de llgora, os seus sec:'elários de EsL!ld[),
dispositivos da Lê iM, Seguran- sua !ldmmistraçao com a pUb'I~ld~d(> comunistas . nlllitílnt~ reconlleclda.

ça Nacional. faustosa que pesa, .1105 cofres PU!JIIC~S mente COllllmístas, !lOS qua~s mannOI1
Estamos certos ,de -que o Con- do Estado de _GOlas. fugIr, lll!1S que cont,nuam amda. ,?omo
gresso .Nac1<!,nal, qlle ,reprl(Senta S. Exa. não quer.' Sr.' Presiden~, Secl'e~érlOS de, Estado, com" dll'lgeu-
a raçao, nao falhara nJcum- que um jornal- qUe representa justa- tes de aulart!oullls cs~duaiS, _
pr.meuto do seu dever: .Se, por 11ente aquela corrente realmente de- Rec0l1;heço ser dlfíCI~ II poslç~o dOi
desgraçf' portm, omitIr-se ou llloo~átlea do EStado, aquela corrente oportul1lstas, do~ ade.;lsta~ de ulti~
enveredar-se no fíllso legalismo, ~lue, na praça pública; batalhou con. hora, ._dos. car~elrlstall polltlcos, m~i"
ousalll~S dizer,. com ç maior I'e- Ira ·as reformas radicaiS, que conde- tas vezes. É Jilbtamente esta li. j)o~i.
S~I', mas com ll1ab~laVel convlc'- DOU seu govêl'110 com.unJsta, S. Exa, çáo. alual do Governador Mauro Bar
çao, de que pre!enremos vê-lo -não deseja e.'l5a ~ampanha de lElllare- ges TeixeÍl'a: se exonerar o seu secre
fechado a. se tornar. em .coveiro cimento, feita atr«vés de órgãos da tariado agora, confessa que,.·-de floto,
da Democracia, e curnplice dos Itnprea.sa. Vamos, porém, -fazê-Ia da tinha o grande govérno comunJst<li
inImigos- do Brll;~il.. tribuna desta Câmara, e no dia de ho. do Brasil Central; se não -exonerarj

Rio de J~eJro (GBl,.4 de TrPLla segundA vez temor a felici- estará nas mesmas. dificuldade:; em
abril de 1964 • . . _ d "le de c"""á-la para "nalisar a ação virtude da pressão do comando 1"8-

SeguEm-se a.5 asslllatur~. comunizante- do Govcl'l1tldor Mauro voluclonário, optou S. EX!l. pel~ !ar-
~te man.fesUJ.. está assmado Borges- Teixeira. mulr. de avisar secretário. ~vi'ar ele-

pai' mais de mIl senhore.~ de . - . ,"" ~
nossa Pátrla,- (Multo' bem) . 'Acj:edito, SI', Pl'esidellfe. que em ile- mentos ~o seu Oabine.e, l?a.r.l. q~

" , ' flhum .Estado da Fedel'[lção brasIleira pudessem, fugir. Ao que se.!. apenaa
O SR. PRESIDENTE: ') comunismo chegou a penetrar de um dêles se negou a :fugir, fICOU pu-

Tem a palavra o Sr. Emival cal1ÓO, tal forma e tão profundamente como rambu~llnd~ pel~s -rua~ . e foi P~éSol
na forma ao art. 12 do Regimento no infeliz Estado de Ooiás. Creio mes- é o cldadao Joao- Batista EscarlotGs,
Interno. - I"') que nem o Govêl'11o do Sr. Miguel que fêz.Wll cur~, na Alemanha orf,!,

Ar~1tÍS, sõbre o qual houve grande ental,. ue COlllUlllS!!10. e tudo aquilo
campanh<l. pela imprensa' de. todo o qUe replesenpt! a técl11~a da conqu~
Bl'aEril, tinha nos I;>ostos cl1aves da ad- ta do poder, 'VeiQ dlret,amente d6
ministração. nas autal'qulas. nas' se- Alemanl1n Oriental I;>ílra ocupar p(\~
cretarlas do E!1tlldo, em tudo aq'.Jilo to relrvanle de membro do Labine€e
que _repl'eSel~ta.-o _p<Jdçl' público, êi!Sl' do Sr. MltUl'o Borges TeixeJra,
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o Itr, 'PE'!:toto da sr~;rft _ Neste
tllo'llwnto. eH..."1l eU db:mdo. V. );;K'I..
'trftl', l'lI5 seu. odl!lll, &li lI\~~ l'ftill.6~~

Sr. Presidente, quanto u LIras provmclrman Ila:rll. .. cenário da I:re- comuntsmo. o Sr. Governado! foi-se
camponesa«, o Oovérno do EStado dê pública. Ne."ie momento V. Exs.. pre- afastando paule.Mname.:ue do 00'
GioílS prOInCIVCU a. sua fOI'OllJJÇâo nã.;) tende dlvlrllr os desPOjos de uniu re- vêrno.
com o elemento CIUllPQUê>l por assim volução paro' cuja vlLórla 1/. EXll O SR. EMIV.AL OAIADO _ Vossa
dizer. orglUll1lJu-as sob a batutA e o não concorreu ..V. EKa. esLA elelu- EMcHl.:1C!S, podIa dar-me· um escla
contando direto do Partido comunís- mado, vetdndell'amen~ encíumaao recimento. Inforn1Il.1'!\m-me hoje q\!e
til. Entáo, as Ligas Camponesas, '1l!lls com a atitude viril 'que o OoverulIúur o último telefonema que o ex-Pre5l·
t.l\<rd~, trnns!otlnaram-l!e em sindicato, MaUro Bo\·~e.~ tomou. e de que é tes- dente João GouJart deu daqui de

'já há pOllCOS dias em numero de ?9, temunha tôda a 1'Iao;ao. V, Exa. ssue Brasília foi ao GoverlUldor Mauro
O~ quaIs em reunião de GoIânIa, de- qUe a \)e.neadll do pll.~t1do Soda.l Je- Bores, po\il contava. com a eobertu
ci:línm InVlI<llt as propriedades. E.'l-~ns moeráueo d~sde o dia 3 de JUI110 00 ro. militar, com o aíoío aqui M re
Llgl\~ CamJ>'lnena~ tiveram em MIl! r,,7- ano passaêo. !lA um ano qul1Sc pl'r- bião, corno govêrno VJzínho, sempr~
mação li bafejo do Oovêrno do L:J- tanto, manlrestou-se clara e f~onULI. afinado «leológlcamente, 11 q\Wfi !la.
tndo de GoiÁs 1I,trllvés de S~creta'ljas mente contra êsse Govêmo eemura- poucos dias tinha fornecJdo autorlzo~
de Estado, através de tõ;\lI5 as en- zllnLe e c\l\)u.nlzante do Elrasll_ ". para nomeação de dlrlgente de IBGE
tillndes do Govêrno 11 !;\11Cm est.n Iam Exa, é testemunha dlJJSo. NO<> no E..~taclo contra II vontade do Depu
Mete., ai! atividades de irllbedho e ItS nepUlndo.~ de Golá., as....umímos mUI- lado Rezende ~olltciTO, que se sen-
nL)vldndc5 de agricultul'a, tas vêZe" c> papel,.. tlu multo meündrado comq I!Omem

_ do P'l'B e do E-'ltado de GolaS ,p~
Mus, RI', Pre!lldente. devn esclarecer O SR. EMTVAL CAiADO - Se \I. maneira quÊ' p.:rgunt.arJa a '11 '.Exn

nlndn i1 l'eCCI,~jjo que g, Exa, léz ao EKa. me dJ~er que.os DepuUdO>i A1l1 se e velllii.deira essa míormação.
lJl!llccllnl Tltu deixando--se 10tov;ratal' alo Rocha e ~eCl1to Va.z pt'cg<ll'lllJl 'o • re . I d su Ira _ Não
orgulhnso e rorridente, ao Indo do a reforma crlllsllt1,c!Ollal para se ln- ~ S,.: el~~.o ~ ~~ se é ver
Prem<Jt'ute da Tugoslé.via, ll.'l3.ndo de zer a reto-ma agrArla, como V, Exa, ~d'o I\'.SP~~1I'm::.s PtlSS<l 'dJzer a V.
sua vlsl\ll no }3r!lSil. pregou; '0 V,. Exj}. me dls.s~r quo es. ~1Ie ~~e o 81. Joilo Ooulart telefo.

E!:I<lmos 110je ..110 propósito do tazer 9í\!l h?mens Id~~lôgi{:rnnente sempr~ nOu' também 1\0 Sr. Amaury ECruel.
11JIln en,lIl 11anh di' estiveram ao nosso lado, nada ter !I a Deve lCl' telelon:tdo a milhares de

'ua 11 e esc nrccl,ncnl<* objetar. Mas, enquunto II bancuda t~ c.&Soas na.quele momenlo anl'ustloso
~' Gl}?:"mon5r~r qu!.' 0d Uov~rDgdor pl'OnUlICll\\'U de lIlnll forma Desta Ca.s" ~ em nnda absolutamellt!.' tll!Smel'ere
rl~" f' .":- a vez ,um osg''IVCr11a- o Sr. M/tUfO ElOl'ge-a telegrall\va. 1\0 ria se (Osse alvo de um ttlle!onema,
lã·

r , ulI1,!s CODJUlJlo"1\S do Brasil se Sr. Briz.zcla dlllendo qUe níío nnVllI quanto maJs que ~~e ~elcfonema li
rolo flI e• ou crlptocomunlsla - ':JOJf nenhwna nltl.'l'Rç1ío na sU/\ amlzo,te qUe V. Exa. se refere deve ter sldu
l'j ~, no comanllo, na lIderno<:u. na e nll sua linha polltlca. A imprelJ!ll. crivdo e"al!lme_~te p~lo.~ aproveitado.
dl'e lU, ,hoJe llPfe.st'nta-se CllmO pnla- pUblicou os teJe-gramas, nllo $O tio r~s da vitória, -pUa pre~udlcllr a sl-

.110 d:.: revolução d,emocré.tlca que se Sr. :Ma.uro B<>rgea TeixeIra, como do luação do F.~I,"do <'Ir Go.á/;. I':55e I! o
}1J1JCeSJ,t lW.EI" paIS ndmlrl\y.,I. Pc BCll paI, o Sr, Pedro Ludovico Te!- sentido, e e~IU U implfuçl\o do .·w
t.al forma admirável que ê.'lSe Inesmo xelra dlsCurso .
cldadãos, a última hora, qUflnrlo t,ô- ' . S
das as torçBS militares já .se!.hll\am .Es~e jOgo ti que nós condenam"". Q SR. EMIVAL OAIADO - r
tleflnldo no panorama naclona.J Póde os homens d':VI!m bel' aut.êntlcos, sin- ~ref.ldent~.' o nobre n.;urtclinte de.~
d'llzcr uma decla1'lIçáo 'de apolo ,_, eero.s. :t bonito perder, mas per.,er .I11.rl1 ser o esc~J.:!I~~, Pdara OOcnt~l~ato

I 1m te ' UU' h' S b V Ex a GOV~lnn(JOr uu "","li o 3 ~-" ,~n·(' a en wn pOUCo dúbIa é ~r:l~oc com o,ua, a e . .1\, qlle nuura t.aniJ IBr dentro Cle 'ua lécnJc!l
li. "evulução democrát1c!\. ' fU! lIovê11l0 no !neu Eslado. Tóda _ 00" c~" ' •

" . vIda 1'111 opt/$Içáo. p.OYJ ~.(1 "'"

.... :E:x-u. concedeu entre\'l~ta, !lo Rio . . O o Sr. peixoto da SIlVeira - A
ue Janeiro. !lO Jornal do BrlhlJ, dl- O Sr, PI!I~oIcJ di. Sl/ve.flI - E' honmdí'z do Sr. MlIUrc BO:lle é d~.
2>TdO que III encontrava prrpl~~o. ~~I~&O mesmo qlle V. Elm. está 11.1- mes:adll!llcnte conhecIda.
.E~ü~;~;nllmte, tinha. de eDcolltrllr-Se r. . O &R. EM1VAL Cll.1ADO _ VOS>lr
:P I P • , porque, sa,lndo de sua Area. O fl'R. EMlVAL CAlAI>O - "['jrlll ExcelêncIa. l!sUl.-;,e crcdenc,ando p!lrn
VI!.~ sltun.r.~e, de um lnelante para vldll. IlCrt~llci a um só Pllrtido: s. IJDN ser escolhldo na. convenção. V Ex~
ou",o, enl I1rea aàvel·sll.rJa.:' Sempre tlve ulJIa úntca Unha Hle.. 'não me t.lral'jÍ ab.llOlulJlrtlente Q' sere-

AgorA Sr. preSIdente, (I mais iJ'l'lL\,(j lógiCa: a linha. da. demo<lrlleJa, t'''1- n:ct<lde com que dMla ~flbuna des
" qUeS. Exll, nllomn1s d~eja C'u tanto, tenho autondade pnrG CI'I1JClIf ml\f.c.~re\ a atItude de um comunuaa
liberdade 1011 4e\lS advel'sâr!(I,~ do Eí'- êSse~ cal'lcmstas politlCOll, ésus .Jf.lC- que de um mou,emo ?'lia outro qUe!
ts.ão de GolAs, não rJ6 05 advel'~l!.rlllll slsiAs que tralram os tseus companhel- LrallS{{Irma.r-se. como por um toque
fpOl1t!cO!l como os ideol6gloos. En- ros de cr~do velIDclho e que, \la. U"· de U1nla, num lIder revolucionário:
q,uanto razltlmos coneentr.açõe.q ..urt.- décima bora, .w 1I1'vora,ram em pala- para op"ImJr, não aqul\Je-!. elementos
llstM, Com!CIOl, em-OoldnlA., Melrri- dmos l.ill dell10Cl'acili neste Pais. comunistll& tlO seu gOVêl'DO, mas;.
ttho$, .Tnragu4 em quaee todo o In Sr. Presidente, ~evo volta,)' ~ ~~a l)T11'J~.1jX11mente, seus adverséJ'los tra
terlor d6 Estado de Cl-olb contra fi tribuna mUltaS vêzes. No. n<.w:o J!:s- diclona!.o; da pol1tlCjl, de G<Jhis.
nforntíl R""f.111l radIcal r -li tadG!lH liberdade,!; do;; legltlmo.s ae- ,
~orma 11"1 li e a. lWor !l mocrnlolllJ, óaqu<"1ll.'l qUe lutaUn1 po1' St. Presldenle, deixo aqUi um Il.pe
~ em c:ipattltla('~oC~t1elltIl~ crl que não se ComunlZUM;C o Pau (·,til lo ao cOllulndo f.evoluclolláro do Bra
t~óS as partldO$ e deC ;r:.::!W O!l I! cerceada. 86 temos de resto ('.stll Irl. sll, às fôt'ç-as a.rmndas, ao ML'1istro ~:,
renteil a. ~ s dlfe- bUM do Pll.r1amE.'l11o e desta t,riblil,a Guerra, ao COlII{\ndo desta Reg~l1o

I d. Federaç§,o, S, Exa.. m-.ni diremos il. 1'la~ilo llldo IIqll\:O que re. MllJtar para que rptirem das mao,:.
!Jl~ 11.": e;,~lt S(UdtlClIllZlIç§.o rural lltri'l- prU~lll.ou l> atn:llJ, e.~ ést~ 1lllloonw do comunJ.;ta Maur() Borlle.~ :reixel·
V.'.S e l.'lemen os de Bau GAlbIUllte, está. ropres~lItllndo o Govél'llo do S- "li ~ ~al'ela.

~~W~d~rS~a~:r,.N;~er. CO~10 caql1~ll' Mauro Borge.; 'l'elxl'lra, és,!' aove~. O Sr. PelJ'uto dI' Silveira - É d'sto
e tnntos ut, r?~~j e 9s1.ro, no e.."<luerdlSla. f1Iocomunlsta, crlpto· qUI! V. l:':xa. gO.illll'la.

o lOS qUe ex", em 110 sntl cOllnlUUlia, ou uomun1&ta no seu ::on
Clnblnete. De tato S. EXlI, deve e8- junto êsse Govér-Iío' que ll"OI'a p.le- O SR. EMIVAL CAIADO - Qlle
tal' perplexo porr/ue ninguém tal:'1'1I clBlI-s~ de-purM li ·ul próprio Qucr BS p,opn<lS CÓrça.~ do lexércJto, n.'
S\lPô.~ qUe tl.'rla nl!$le Instante. nan dizer o melmlO bOlDem que .mOll1o~ rôr9as,,llenUlnamente Imparelals do
~l1fios, \!. fôrça. dJsCl'lelonárlll lllle e.~I~ \lJll Oovérn comunista. 11 .Estad d E:Xi'l·CLO. qne nada têm a ver com
tendo, Inclusive psra impedir qJI' Galá: f: ~ 'I' In bld dOI e 11 polllic.t regional. pos.sau1 pl'Ocedel'
nrJUl!les CjUe Ideolôzlcllmenfp ~~m ~e . s ., ~ul.m Pu~, curo o e ~ 11. opcrtlçào-lImp.e~. purqtle o Sr.

se cOl1~ervAr~m em cllm o /1St r () 21M a de.tomunt,açao ali. Embaraça10 Mauro Boríle~, Telxeua .fá demonstro'J
T,!'ll publl"lIem essa. f tj)~ llfl O I a cOJn eSSl1 1111 efa ~In saber como :Illlr, /1ál} ter cOfid,çlles moral.' pa!'<t o M-

, " - o o~ra a, ~ m se c:tonl!rl< OU nllO seus l>ecl'etâr'JS
plpH, ~ll1!:elllS (lUe l]em e5elarebem IJ~ seu • di ige -te. de auta'rquia _ '. J~ nr~ünel1t(J que pnclsa ser fello nu
ilovos t.eml-'lo~ e OS novOtl r"!lloS do S I U ~ ~ ~OVl'rno d('> Eatado de Cio' R:; . 5· E!lxa
Onvi'rno do Estado de (log;' gUIDJ mSllI.lou tU!!II', e ~àrlOll eIld'w teria de começar ptlr exonerar .seu'

. em lugares jncerw& e nao conhed. l100lens mais Intimos teria de filzer fi
:Mas, ar. Prl'sldcntl'. li hora vaI li':' dos - até êille Instante continua com Umpeza dentro do p;óprio Pnláclo d(\

:mlnando e eu gosf.arln de dar o 'l~H· tOOD$ 06 ~r\" <;ecretúrtos do Gavêrno Govêrno e em seu S€'cretar'ndo, nM
te nu nobre colega. do Est,ado d.e OolâJI. fluta1'qu'ns. às dezenas d!r'gidas por

O . a Sr. PI'IJolu da $111U!lra - VOSSJ conllmlstfIA e comnnlJ;las inwortadJJ.E
. SR. PEIXOTO l"A E'oILVZ'..R1I - Exo.. sabe per!eltllmlmt.e dlJ1l inver- de Dul,TOS . E>tados do Brasil como
~r. D('~mtlldo, InlcI3~m~nt~ dr ... ".4'l dadl'S qU~ está pronunciando. Vossa nqtléle !":lulo Teixeira que velo do
feK<ar {t\l~ e,101l cnve,rgonbllútl de as- Excelência conhpce e a OllS<!l quase Tríânl\'uJo Minelro. de Uberlàndia e
llntll tl uma discw;llao dê!'te jaez. tôda ~nbl!. n nlJtude do Governador o Coronel,quê ehcfhrvli uma au'arquh.

O SR. EMIVAL CAIADO _ l"018 111Ic~a!mente, desde a legalidade. sim. e !lue. soube há POUt'<l..~ inStantes, lo!
V. Exa, vai se t!nver~onhar m'l t~ a.pQlando .. pGlI.Se do Sr, João Gnu· llr~so n Rlo de Janeiro,

j;'. " . • ~ fart. sim, InallL~Jve contra 1/. Ellal .
l1'J~ '" POJque nluda temos multo ('/!i~ parece-me \l<I. ~OCIl. ' S.,. pre,ldente. &te lIp~lo denw
dizer. . ' n.s Fôrças AJ'IIladns. éste!:Sl!larecl-

O SR. EMIVA:L CAIADO - E;la- mento fllço fJ Nação lJra.sile'ra. ll!l~a
va- lo )l'Ido .(1" Marec'b:!'J ~ys. qne j\11~ue f' comportamento dé"'~e>;I

O :<Ir. l'c'J:fJto di! SI/t1etra - M'I.... oportHn'~la. f' ea"1'eirl.tll~ poHt.ieos
com lo eVOll'~l\ll de S. ~~ ,PElra O I)I!u;lo bem; muito bE'1II. Palmas) I

Durante o ãtseurs« do Sr. ::,,!!
00) Calado, o sr, Affonso r<~lu.

1.9 Vlce-presidC1lte, 110 ~_o· .: ~
da rrenaeuot«, deLta a "_":c' ,
cUl preside-nela que li ocupada ;;,;:~

Sr, Retifique La Rocque, 2.' SI:
cre/árla, U

O SR. PRr.SIDEN'tEI

Th:gotnda a ho,'8', vou lev!I!lIRl' ~
sessão.

llEIXAl\I J1E COMl'ARJ,CER OI!
SENHORES:

Anra1.ol1as I

A.m1no Afonso PTB

Mllranh~():

Alberto Abond - PTI:l
OId Carvalho - PT:B
Luiz Fernllnllo - P5D
Nelva Moreira - PSP

Ceárã:
Armando Falcão - "bll
Furlado t,~lte - UDN
Martins R<rdrlgues - FSL
Paulo Sarasate - UDN

Paralba:

Arnaldo LMalete PTB

Pernanlbuoo·
C.~'ta Cuvalcnntl ODN
Franc(líc(J Jullão - PSG
Fl'anc'sCQ JuJlil? - PSB
Heráclw Rego - PTB ,
Lllmorllnc Távora - PTB
SOl1to Maior - PTB

Alagoas'

Aty PltlJmbo - PTB
Medeiros Neto - PSD

Bahia:

Fl'rClIl1c:lo aan!.ll.M - PSD
H.!llo R"n1o~ - FSD o

Mário LIma - PSB
N',lCy NOVflC"5 - PTB
Plldl'O Cat~ll\o - P'rB

Esplrl!.o so.n lo:

R:unon 01l\'clra Nello _ p~

Rio de Janeiro:

Adopho O!JveJl'a - UDN
Bora.\,uva alinha _ PTB
Dpml Ihoclldes Bntista - 1'S.
t'Helril Nunes - PSI?
Roberto Satlltl1Jno _ i."SB

OunnabHal

Glm'l~ Filho - PTB
j\lll"et 'rivOI'I) - PDC
Ml1rco o\ntlln'o - PST
Mllx da COõtasamos PS.

Minas Gerais:

Anlônio LucJano - PSU

Bento GonçalVes - PSP

Bll(lc Plnto - t1DN .

Gulll:erm~ Machàdo - UDI!
Pe1ro'- o"lelKO - t1DN

SImão dr Cunha _ ODN

rllnrrrdo Neves - PSD

são PaUl!):

Al'ool,do Cerd.!rll - PSI'

CQffipos VergnJ - P6P

Cunha Bueno~- .PSD

Hnry Norma/o\1 _ P8P

LlI;z Francisco - PTN

Mário Cervas - PST
Pllll10 dE! TllrHI - PDC
Pllolo Sãmpt:ll() - 'mo
Rllbent. F"aivn - PTl3

U:y. se.sGulmar1tes .:... l'SD
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Goiás: :~)~

Rezende Monteiro - PTB (54)., }

VII - o SR. PRESIDENTE: .'"
lLeva.nto a"sessão designando lJl\l'a

a, extraordínácía noturno de hoje, à.s
~ horas e DO minutos, a seguínte

ORD.El\1 DO DIA.
Sessão de 8 dea.bril de 19.64

fH;xtraoroiná!ia Noturna).
(Qu{I,l'ta-teJra)

EM PRIORIDADE
DisCU3São

Discussão única do projeto núme
ro liH-A. de 1963, que dá nova. reãaç,o § 19 do Arogo 240 do DeCJ:ero
:n .959-A, de 19 de setembro de
19 <Regulamento Geral da 'Previ-
dência. Social), com parecer da. 00,
mi~ão de constituição e Justiça, pela
constltuclonaliclade. em ,com substitu
tivo. e parecer da Comlssáo de Legis
JaQlo SOcial, com .substt1utivo. Do Sr.
Antônio Bresolin. Relatores: Srs. Al
eeu de Carvalho e waldemar Milton
Cabral.

, - --

crédito especial de Cr$- 3.2'1'1.882,80, Iateres: Max -~a. Costa. santos e :JnRr tll'48 do DOPS. aue prendem. que
de que trata. a. Lei número 2.703, de ~1:en~es. - - querem. como ontem o quiseram. pro-
4 de- j~eil::0 de 1956; !<m:d<;! poarecer~s: V1I1 _ Levanta-s6 '" sessão às var à. Nação que as cadelas de São
da. COmissa<> de constitulçao -e Jqstiça _ - - - Paulo não s10 sé paar os ladrões. dos
pela constitucionalidade e favorâveis 19 horas. quais, êle é o líder neste Pais. mas
das COmissões de Orçamento e Fis- .------------- quiseram levar para as mesmas ea-
calízaçâo Financeira e de Finanças. O SR. DEPUTADO PAULO MINCA- deias do DOPS de São Paulo três EX-
Do Poder Executivo. Relator: ~r; :aONE PROFERIU DISCURSO NA Min:.strns que cometeram o crime de
ssn Tiago Dentas. - SElSSAO VESPERTiNA- DE 4.3.64 servir à Nação num govêrno Iegttimo,

QUE. ENTREGUE AO ORAOOR constitucional, num govêrno que é, a
PARA REVISAO, SER.I.A Pm3LI- expressão da vontade popular. _

Primeira discussão do projeto nü- OADO OPORoTONAMEN'l'E. Agora, Srs. Depufados. vem a -esta -
mreo 216-A.- de 1963. que, declara casa uma -urgência para se dar 9.os.
Joaqulm_Jasé da Silva Xavier, o 'rI- O SR. PAULO MINCARONE (Para militares venCimentos que reputo jus
radentes, Patrono da Na~10 llrasilel- encanlinhr.r-a ootaçao) - Sre piesl- tos, que reputo necessários. mas 'que
ra; rendo- parecer tia COmissão. de dente, Srs., r>eputados,_na hora dra- entendo não ssr de bom alvitre, de
Constituição e Justiça, pela constítu- mátíca que o Brasil vive. permitam- boa orlentação nem deb6i técnica.
clonalídade, com emenda._ Do·Sr. me que o diga, a V. Exas., nada re- decidir. Sr. Presidente, porque no-

1 l)"ltlmo de Carvalho. 'Relato.r: Sr. comenda, nem sequer, o bóm-senso, que meu entender esta Casa. .se votar a'
!Discussão única do projeto núme- Wilson Reriz: vote esta. matéria, sem que se reesta- urgência, está se dobrando nesta ".ora. _

ro 4.393-A. de 1962, que dispõe sôbre 7 neleçarn tMas 'as franquias democrá- em que nós temos de ter altivez, te-
contagem de tempo de serviço dos ex- Primeira.· díscussão do projeto nú- sícas no Pais <muito bem), sem a mos de mostrar que não nós earva-".:
diaristas de obr~ do servçlo. !!de. mero 1.022-A, de 1959. que limita a garantia da ordem constttuc.onaí na mos à. violência. que não nos curva- 
Iral; ten?o_ parecCleli: <ia COmlSSa{) de disciplina a pro~uçã? eareeira do pais. sua plenitude.. Repto aqua quer mos a Imposições; porque o nosso
~nstltu.çao e iT~tl~a. pel.a constítu- e .dá outras providências; tendo pa- Deputador a. contraditar -q:le as rran- mandato .o _tãr> legitImo como os meís
cllmalldEl:de_ e lU1'1dlcldade: .favorãvel receres: da. Comissão de constieuícao quras democrátãcas, a Lei, a"Const:- legitimas galões de qualquer General
da comissão _de serviço. P_ubllco ~. e .JUstiça, pela, .injuridicidade. e con- zuíçâc estão sendo _ .respeitadas no:lo Exército desta República. O nosso
pela aprovaçao da Com~ao de Fi- trário da comissão de- Finanças: Re- ?als.- Os mandatos todos. para n.,o turamento ;, tão Iegltimo como o' Iu-
nanças. Do sr.--, V.asco F~o. :&ela- latores: srs, Antônio Feliciano e d.zermos as ímunídaaes, não ~ão res- ramento do mais legitimo soldado das
teres: Srs. Arna.:do oerdeíra, Burla- Henrique -rumer: - pietados. orax.é um Scl}ador que eg- nossas Fôrças Armadas, e nós -de-
maquí de Miranda e Ozanam COelho. Cá sitlado na Guan~bara. or-a e o 00- vemos nesta hora esperar dêle.s a se-

. 2 3 v~rnador legítíme CiO, Estado Ae Ser- renídsde, o cumprimento do dever, o
Primeira discussão -do projeto nu. gipe que esta Preso, mcomumcav-r na respeima is~o- que nós ~chant.!lJll()s

mero 1.106-A. de 1959, que dispõe ?alI;a. Ontem mesmo',~~ando,JoS dI: IDonstltUiCEO. que nós Juramll3 -rcspei.,
sôbre o 1U10 .tettvo nos cursos de Ar- .igian;,0s a--esta ,Cap~La•.. ",W"='-'ct! "'" ;!lr e' que êlcõ t~mbem. através do
quítetura, Urbafusmos e .Belas Artes. de Porto Alegre, os- três Ex-M.n;s. juramento de soldado, se compromís-
em l!16O', tendo parec-er com emenda tros do Partãao TrabalhlSta Brus.Ier- Param a respeltar. - .

.Io. Amauri Silva. Senador da Rep.l" ' -. "
~upressiva no artigo 6? da Comissão nlíca, osvaíqo Lima. Fiho, UW'JI;l;Jo O Sr. rtor.ano Rublm - E a ordem
de' Educa~:lo ~ Cultura. Do . Po:ler E'ederai; Wilson FadUi. Deputt:do Fe. constJtulda.
Executivo, Relator: Sr. Pau.o F.reirc. deral; ° DepUtado AdUlo V.ana • ~ O-SR. PAULO M:INCARONI _ Pm'--

PAUTA '>~ador que lhes fala. pousando em s.'o .:>rs. D«putados. nõs
Sao Paulo para. reaoastecimento -do • , - ... -

(PI'c?posiçõ6s pr:mtas para Ordem aViáo, tivemos a no_sa V,!lg~l'l Ul.~'· O SR. PR!>~nDENTE (Afonso G~l-
do Dia) rompida. FIcamos I} horas dentro de.., foi P2ÇO ao nobre D2pulado _teun.ne

1 .' um aVião, da 'Varig, mcomuniciwels. a sua oração i - - '

\lelos tiras do honesto Ademar de B'Jr- ,-'
3 DIScussão prévia- do. Projeto ntlY.. 'os, E não se pcderla,esp~rar ntd_1ll0 - O !'lR. PAU~O MÚWARONI - V~u

Discl.l:são única do projeto núme- mero 669-Á, tle 19;;9. que d.spõe sôlirto que aquêle Governador. tão eOllm~,- termmar, ~r. Presidente. Peço a 'J.
1'0 'l-A. de 1959; que altera .dispositivos a,s ilhas formactas nes rios que ba· lo dêste Pais. -tivesse a grandlosídade E:xa. tambem me releve, me.>n~a p~r
<do Decreto-lei ;t.9.JI.295. de 27 de'malo nhem mais de um Estado da união não de respeitar lO man"ato d~..e que J;1esta Case nunca.- em lj,pi'lt2Se
de 1945. que crl0U o Conselho Federal tendo parecer pela- inconstituclona!1: Deputado. porque afinal de conLas ~.o alguma. em. tempo algum. 03 - prnz(lS
<1e Contab[ldade modificados- pelo de dade: da Com:scio de JJ.Stiça. Do. respeita a JUstiça, ao menos- tivesse foram. respeJt~dos. E V. Exa; hà ce '-
n q 570. de 22 de de2lembro de 1948;' J?otlel' ,Executivo., Relator;' Sr. J"lloja grandio.sidade_de.respeltar ,o mano permlt;r qu~ faça a P'?',oraçno.
tendo pareceres: da Comi.!são de M~nde.s. I : - da.to de três Ex-Mmls,ros que cum- O -SR. PRESIDENTE -lAtamo Oel-
Cbnstltuição e Justiça, pela constitu-' , _ _ 2 - pr:ram o seu dev~r como repr~scntan· to) Nobre D!;Jutndo, o: prllzOs p3S:
c:onalidade;, 'e; da Comissão de Eoo- Primeira" discussão do projeto nú- ,te;s ~o povo e como Mmlstro..;; da R~- !<Irem d _ser .re.peltados. llIlUito bela;
~~~~~bv~.m.~~~~~j:VOsr~.DOur~: m~fílo.5119-A. de 1960, que concede o fg~l~a d~~I~;ro~a ;o:~~~'Jã~rqü~~:; ,~al.l.as).. ,
G I . A . B d au..... :0 anual de Cr$ 20.000.000.00 â 'd ,,-·t·d • - I '. O SR,' PAULO MINCA'RONI - ""01-u maraes e ntz ara. (J'nlversidade Católica de MlnlUl 0<'- in () ~Uv"tl UI es::- _', _~ , • -r

'4 ' t d trã ~o multo em, svber, Sr~ presid21u,2.
!,s:s.' en o _pareceres ccm rios dt's No entanto. Sr.' presidsnte. ro -os e cumprimento V.. Exa. por i.sso, 00-

D:scU!são úniCa dô tJ1'ojeto núme- ComlEsõ~s de Educação e Cultuta., sabem que 11 Nação e;.tá conturMl.lU- mo cumprim~nto a -Uuôtre Opos-ção
TO 315-A, de 1909. que autoriza. o Po. com v()to vencido do Sr. DanÚls--'Ju_c V1ve hora -dlficll, f1>::'a tIos quadros-t!a :le!.ta Ca~n. ,tão c'oõa .de 'aprovf\r zOlU

d ti b . ~ d' ~or, e-.de. Orçamento e -FlsCaliz."lío legallllâde, da COnstltu:ção. O se- "almas o '1.elYlmroto que V. 'E~~.
er Execu vo. a 11 rIr ao Po"er Ju 1- FinanceIra. Do _f'oder ExeC)ltlvo. Re- !lhor Ran.eri Mazzilli não paSSa de um ::uer cumprir~ . ..

'11"'') - Supe-r;or Tribunal Militar - lator: ,Sr. Lauro Cruz. joguete rias mãos de Uln_grupoilr !:l'- "
-,' 'rédíto de cr$ 18.002.427,00, su- 3- _ - lltares; que já nomenrRm !lega menU', Srs. Deputaao..;. -né": podrrl!i deixar
piem ntar à verba 1,0.0{) ~ Custeio o Presidente da Petrobrás. O Gover- de vir 1J. tribuna' dlU'r que votarei i:on-
- Pes'oal Civl1 (Anexo 5. da Lei nQ D!scu~são única do ,'projeto nÚlne. nador de Sáo -Paulo .baixou decret.os tra essa urgência preclpit<ldn. que n;,o
3.487, de 10 de dezembro de 1951H; ro 1. 724. de 1964. que ,autoriza o Poder - estes sim são InconstitucIonais _ se Justifica. pela maneira, com que 'la
tendo pareceres: da Comissão ~de Executivo a abr:r 11oO- Poder JudiClárlo nomeando gerente do Banco .elo-Bnlsl1 veio à Mesa, nUm momento ')111 qU~
c,ons~l.tUição e JuStiç.a, pela. cons.tit~- _ Justiça do Trabàlho - .T1'Ibunal em SolO Paulo. interventores nas le. também nfo sabemos quall~~s l'O:"S
c.ono. Idade com em!pda; da_ CO~lssao Regional do Trabalho- da 2~ Região partições d.. Fazend~ NacionaL ':>r,\ esta pasa a.ndR floor!j aherln. qU'n>1~
~e _Orçamento ,.e .F~lznÇ:lO Fman- _ o crédito- sup1rm.entar de Cr$ .... se_ nós -já, não _conhecê;-.semcs. e, nós, não _sabemos, incltlSl·.-e aquêles que
ceira,. com s.ubs ItUlVO. - Relator: ee. 23.418.880.00 (vinte· e três milhões, o povo brasileIro.' já. não S'>ubé'semas 'nesta casa querlam aptar o 'PI'i:51-
Oliveira Brll;(). quatrocentos e dezoito mil. oitocentos _da- fama do_incorruptível Adernar-de rtente JOlio Goulart._se amanhã pode-

S e oitenta cruzeIros) ·destlnado !l. ins- Barros. que já assaltou tantas-'vêl1es :ernos U~.al esta trIbuna.
n'scu2são única do. 'Projeto núme- talação e adaptação de sua sede, ten· a Fazenda de São. paulo e que, con: Por j~o, preferf\'el cair oom .'ig-

ro 1.156-A. de 1959. que llror.roga até do parecer. -com .substitutivo. da CO- denado pela Justiça. fugiu do País pa- oidRde a dobrar-se ? !ll'Il'lils,r,to cl'\J
o enceramento do' exerc,clO de 1960 - nt'ssão c de Orçamenlo. _ (Da Comis- ra 'não poarar'-nll. éadeia. Agora é " 'forllas que nesta Pãtr;a _rasllar~m •
3 exerclcios. o I1raZD da. vigência do são de Constituição eiJustlça) -" Re- assalto oo.s cofres da -:Nação cOjll_ Os Constituição (llluito bem. Paimas}.
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DA ,'"AIUHIA

PRi

PRP
Llder

PRP .. Pltnlo BaJaado

Vlce-Udctt\!

E'RP - Abel 'R4lael Finte

PRP - h'au Luz
PRl? - O.;waldo zan.llo

l'Rt> - AftoIlto AJlStlil111

PL

LJder
PL Ra uJ PIl.A

Vw&-Ud!!:re.

PL LU1r VIana FIlho

PL - amo Velho
PL - Norbe:-t.o t'kl1ll"de

U' andar - Ramau 184 e 1'!t

P'I'B

1'tiO - Cl!Iltro--Ctlsta
P:>U - CelCstJIlO l'~JM
PSU - Nelson Carneiro
1'!lU li wlro de Mel"
P'l'.a AJJ1llDO A10n.<0
P'l'i! ChagWl Rodngul'$
PTH Eloy Putra
PTB - RUll'é l"errelJ'e.
ÚUN - Jus" Meira
DlJN - Pedro AJNllo
UUN - RU/ldlln P'wheco
PUO - "'Tuaa Camar..
P81' I\fllaJdo Ceroe1ra
PR lIa~o

rUR.'I1.A • 8"

rüllOJ>II de AlmeIda - n. '
ce·PI'e5làente

PSD JOSE' l:lUrDetl
PSl) uVldlo de Abreu
P;;!J UIYSl!e5 Gurmaràes
PSD Wilson RorU'
PTB Alceu de Uarva,tlo

I f''fB IWlmull(Jo de BfltQ

I
P'l'B Rolano Corb.sleJ
UDN - Manoel Tuvelra
UUH - Laerte Vle!J'a
UDM - WUson MarL11l1
PSP - Alfredo NlIl.ser
CoJlIl:~Ilt' E'TN - 14TH - PRl 

Pedro Matào
COllguÇlLU - PS'I - f'EU' - PSB 

uemlsthócl... BaUst1t
flUC - MclOly FUho

SUI'!-ENTICS

PSO - Aderbw JUlcma
pSJJ - AnISIO Roc/UI
t>HD - Chlliln~ fi'reJl.llS
?50 - Renato Auredo
PS1l1 - L'etU1l0~Ml.lllfa
P:;;D - UllJ.l"o L.eltà"
PSI) - João Meneze.s
PSO - 080, ReilB
f'blJ Pu.... àe AnOrade
p'rB - AJ'Ol\S(l CeLso
E''l'l:l ,- AJUno Machado
E'TB AI'IlJlac(l Uarlo
P"I'B - MRnop, Barouda
P't'B MalUO Cabral
P'f'B Miguel Bufera
PTB fempef8 DI PereIra
PTB Ortl7 Borges
lJ1JN - Allomal Baleeiro
OUN !Joal Mendes
lJON Eruanl ;lAtira
UDN Uetaldo i"re1re
UUN ;- OulIherme Marhsdo
uuro; Nlcolau ruma
t:lDN ,':". Slmã~ 1a Cunha
PSP ,- C1odomlr MUlet
PSP - Ste!lo MArOla
Coltll:llcAo - E'S'l - PRP - PSB _

(van Luz
Collgnçf1o - PTN - MTR

• Moa da CosU.santos
PDO - Henrique rurnu
PR WaJ'" PB!lSO~
PDC - Henrique Turner

ReunJOea - I'Urma ~a" - AI 15"
boras.

f"ln'

UdfJ1'
PHT -:. }IW;o B!Jl'glú

\I rce- UOfltU

PR l-Uno MO/"llwâ
1"6'l'

lJder
PST ... rt!nÓrlo OMlllcllllU

1I1c& Wder

PST - waídemar A1Yl!8

PST - Adl'lilo Bernardes
MTR

Udef

MTR'7 EWllldo Pinto
\I-ce·LJder

MTR - Ja!l'o Brum

MTR. - Dcrr!lle Allegrettl

Comissão de Agricultura e
Poíttica Rural

P5D - l'..ctll'U(I Chaves. Pres1dent.
I"J a - h to Celidomo, Vlce-pre·

&l~eOLe

ULlN - A'l~''''to Novll1s, V~-Pre:
&Ide.n',e

PSD - Ar\ f\,canr.arll
1':>.Ll - MnlUOO O ....ces
?3D - JU;)\) sin,tle.
P8D - Manoel AJnIt'lda
f'd!J - "<tu,," Mon[,a~

Pi.D - Pedro 1.lmmerlJUllUl
PTtl - Abrlll110 Moura
Pl'~ - A.rf ..\ ...."'m~
trl'l:l - OlJOCrf.O I.:~flrtnbo

I-' - S"'I '\illJ'tlnhAo
P'I'B - Ruoem AIVeI
UUIIj - CQr"tle U8 Co:::ta
uuN - Fur'''- t..eJt,e
UDN - Serbt"rl Levy
I.1l>N JnJes Macnado
p .. }- - Oer......( Clt ~rrtIlI

POO - Jllào Oona
~l - renOrlo C."..JCII,~tI
"'-'ll _ Lla« \1ú,@lWc;I
PRJ> - In.1I Lu,

liUPL Nnlf

Comissão de Constituição
e Justlca

PSD - 1'8rso Dutra - Presidente
roftw "A"

ODN - Djatma Marinbo - Vice
Presidente

- PSD - CeJeIlU.ll, FUbo
PSD - OayuS4! e AJIJ).ennr&
I'!:lU - LucI.. r., M...nHdl'
PSD - Mllur..,Jo Aodruoe
PSU - (J'/lJll"m COf'!hl'
P5D - PlIe.t de AndrllQe
?:;O - 1I91~'lo MH~alha~

PTS - AJceu de CarvalllO
PTH - (lh.,,,,, ... or.flrllUes
P'fB -_ Garola FIlho
PTH - JO&.lJ -Wenúell .,11....,...·0
PTB - Ramon Olheira Neto

, P'l'll - Roblll'tt BreJa
OUN - &tT'l/110 de UUveln
UD~ - Newtot. Carneiro 
UL>N - BCl1l!Otl OarCI8
OUN - O'lllhpFr'" MaclJallO
UDN • Peretrll Lucto -
PSP - Br'l/'!i "Uhr
PDO - PUnIa Spm~aJo
PS"l - 'VllllO
PRP - Vall'U
PRl - Vage
ReunlOe, Af têrçu lelras \LI la bO

tJ! ,I 30 aUnlltos.
Srcretátlll Maria Joaé LeobOlU.

COMISSõES PERMANENTES

\

1"00

Flflmilton Prado

Vlce·LJnu

PTN - Tu17 Na.ss1.t
PR
LJder

PR - NogueIra de Rezendl

Vlee-uderes:
!'R - A';ela CUnha

PR - The6philo pIres

PR WaJU) P6SS08

LJder

Po'p· MUlllr FlIicac
I-'cl.P - Uefll.(; OODÇlI.IVN

Uder

PSP

Pt:m P:m1O (.,'<;.,T./I.

t't'D An '1)010 AIlPeldf.

P~D Perar.c11J Bllreello.

J'~D M"UlI CIU"VllJho

PrB

LJcCl

l-TB D{Jufrl de 4\ndrade
_, Vlce- Uuell!S

P'l I:l - 81"1;10 Mil!!'" hll.e.s
PTB - JOiIo Hereullno
.. 'I:l - Clelllen. S.llIIPlÚO
PTB - Chagas ROdrIgues
P'j t:.4 l1ft" t:Jorstea
FL"i3 - O,<;w.lldo LIma Filha

UUH

Uder

,l'lJN Ad>JuCIO (;ardOfO

\I Ice-Uderel

UUN Oúrtéu da Costa
U/.lN Mu,ueJ I'uelra

UUN P1IllfE OodJlUlo

UUN (;e/u f>1<s5D8

lJ/.lN - Ruv Sl'nws

VUN At"'d~ Car"alho
UIJN Ost'>ll OOI1'~a

Ul.IN Adulto Ollvel11&

VIce. UClere.

lllJN W,I"," Mart nA'
UUN 10~t.nho Dan!JlJl-

P6S

1Jder

PSB - Mas da 00sta1I.0l0II

V1cI-Uderes

P8B - I.'I:Ober1lo Batul1l11lQ-l

PSB - MArta uma

LJdl'
J'UC - J~ere7. Tãvorl

Y(IJe-LJderu

PDC - E:t'clldes rr!chl.
PDe - José RJcha

1'00 ~ rbeoph!to Andra<lt
f'DC -, Geremlas Fontes

PDC - OdlJon Coutinho

PTN

L1DERE.S DE PARTIDOS,
PSO

LlI:leJ'

MArum R.odr1i\lu
Vtee-Lldere.s

PSD_ Lt'opoldl; PereI

PSD - JoâD Melll!Ze4.
I'BD - !vllf SaJdanna

l'SO - AluJzlo Bezerra
esD - JandUJ1, (''anlelro

PSD - A1oJs1o de castro
PSJ) - OtltúUD Moura

PSD OIl1Uno de Cs.rvaJho

PSD AntOmo 1I'etteJa:ao

liflD CúStro Costa

MESA

Ll(ler
r'EP - A~TI~~~[lj Cf'l'dfll'n

\;.rl-LlOer~s
I~T'N ~ ~\] n ITH'lú GOH 9ft
l-c.'l - Tmli",o CuvaJ~al1t.l
1- '1 _ Jh~<J)otu:o pires
1I1-r'l - J"'rLl srum
r [';fI ~ f" '4tjt'ü Montem
~'SR - M~K d~ co~tcrantos.

1.lDl:R E VICE LIDERES
Dl:. BLOCO PARLAMENT'AR

v H':C Lldllre!

j:J,~D """" f~'l J, 11tl." Rlvjr,H!lJt!s,
j'! b - r;j u u,\tJ"n L'tJfiU~ .
),~,U ,J .... ,. AJl{lfnm

l.l~U - 1I1J.~,..l-'f- UUlll1.A raes
l',U - J""Q .Im tt.mo.&
1':0;1) - "·.,r. IIp Melo
P"IJ "vllrp ae AI'J'udl.. .
T'S1.J ti '1tlJ/>Qrt.o I ,!J"~H1J
1-'0-;0 - Hi'nar.u A"cnet
.,1Ji::!ll.l A'H'TtJQj j'jff,!<t1a

J"11:l - 1 ~'''\.l'' dp Anrlr~r.fe
p J ~ - Cl1~ ~1lS tto'tflltlle8
'p 1 ti ~ 11IJfJiPf'tlt~ I\1.PAf.nnno

P I 1:1 AlUn~ l'Clt<C
f' I H I flllp"rhnt t'erelra
J-' j li "'.""In 1\!i\:fl\Ihaa
!'J l:< - ~'mlno Mr(ln~O

lJ!\ MIN/JRIA

LJàer

l;lUN Pe(lrQ ;\'.l?11l0

Vlce·lJ!le,l'.JII

(jUS - lmIal1 sa.tIJ'o

foI - L-W2 Vtunu

UDN - Her~.rl i..evy
f'l - am,,_ VlUllo

(; IJIII _ 131HIC "IDto

UIJN - Alla'H'l4l VardOM'

1'1 - f'....l1l PúJa

VU~ - Al'omw S~lee1ra

.!'~'D v, .~[J

PFEttlerlle - RlUIl61'1 Maz~LJJ,
1" VjJ·ie·!'n~:Q"u!e - Ar. UbO Celto
2" VIi'e·P,., ldnl!€ - Lenoír VaJ'-

~H~", ;:-:;t:~1 huno ~ JnEé BOnUâclo, I
:" .j t'J t'rú 110 Heu.rlqIJt;.uM Ro.

ti""
.< ~'t'_, dano .: At13 boiOra.
"1'-' 3::·1'tf~a:·.o - Cj~v I ..: llUjO.
J" .... 1/1 tInI p ..... Dn'(l'l:u -=,f.ll dO.&O.
, .L "ll;r:~"'lTt> -., J ao \~<- .~1l

:~.. :;;;;,ll~J<I·nl.e - EmUlO Gomes
4',. ~',,,,I~'~r ~ GOOT1Ql í-ll'tMC'S

li u-' P:HI"m~nt,lr elos Partldos:

(H,O! ti 1',\IlIA,~n;NTAR

!":l; ~ f.'T~ - l:'ST - PR - MTR ,
- J' -,C - P,"B

.......~ _._-----



,
Quinta-feira \) Abril de 1964 2211

-J

!~ '.

00101 - Olomlclo Freitas
?SP - Cantldlo Sampalo
pSP - Adlb Chammas .
E'DO - Henrique l'urner
PSB - Franr!lsc.o 11111&0

·PTN -'Pedro·Marão
i\ofl'R - Vago -
PST .; Vago

,Reunl6es

A. quartas e qutnras-retras As 15 hl)o
raa e ao mmutos, '

Comissão de LeOISI<lcào So~ial
P'l'l:l - Aàyllo_ VlOnna Plc"d1'nl.. _
PBU' - Phtllldelphu Oarela _ Vlc&o

Pte..'ildeClte

oTm - Herrne; Mar-edo Vice Pie.
dente 

,PSD - Vagu
f'SU - 1\.111&1' RIl"ha
pso - JUSf I!:,ilteve..~

P'80 - N~lf;,'f' l"..:tli""lPlrc
psu PlIltle,rc Uhaea.

, prl:l Bened!lo C:eJ II11rlra
PI'S - Helelr MlI~l'el1a,,1Ú <

-PTB Jolio I\.lves '
f'TB Ru, Lln,
PTB - W.ldiJ SUI.ilea.
libN Elias Cnrme
aUN - Oeralde· ~'l'elr"
UUN - {i"rHnrf"llnt~ PprPlra
UON - LIIst<,.. !-luIJrlnl1oo.

PSB - Max (i8 CoSIIt5ftntca

PSD - Alulz.n Beu'l'I'u.
P::lU - (; roe-re f'CH 11-
P80 ~ Jnndllhy CUI'llrll'o
pSo - Ontl.li de I\O'-~'U
PSI) - Pil,laOf'lnho (1(" ('~it.
PSD - ~ValdE'mer 'GulmltÍ'j':~a
PSD - Yul:Hh ~uê' J\Imw'U
PTB - 'AU511~10 de (lrr;:ÓfI,O
P'rR ~Bat!~la R'mos,
~'rB - Cé~flr Pl'Ie(o-
PTB ~ Clem~ns ,S:lll1p:tlo;·

" ~PTB - RUb~n., AI<'fs,
?'I'O - SauM Mamf
UDN -_.A~lornfll' BalP('lro.
üi)N - E7,I'qU:ll~ Cc"Jlt

V1ct UDN - Geral(l() Fre "e.
UON - Lolln~al !',in<ta,
UDN. -, RflUI d~ (1(w.•

PSP - Cluoomlr M'll~t,
PDC - ITmlllti (1l1l11r.<
PR _ V"3~'O

P'::'N - Luiz .Francl,co
P8'I~ - -Vapo '

_ Secretllria' S!tolln PI'al" dll Sllv~ Lo"
pes 'arl !:<lOI. o

A.'lSI~!enti': Marlil' GClllldu UfriCO
pupak,

Auxiliar: UI1~k:e Oliveira de Alb:!.
querQÍle,

Reuniões QlJmfn~'feirn~ "s 15 bD-
raso 21" andar du Al)exo.

Cegar Prlero Preslde'n!,e,

PSP

Suplente.

P'fB...-' Padre Nobre
E"TB - Paulo Manslir
E"l'1!I - Raul Carneiro
UlJN - Braga 8.Bm\lS
ODN - Cardoso de Mencz~
UlJN _ Oceano CarleaJ
PL _ Bruo Velho

-P$P - Oampos Verga.!
PUC - Jose R.lcn"
MTR - Uerville II.llegretU

Comissão de Fiscalização ,
Financeira e Tomada de Contas
r-ra - Paiva Muniz - Presiden\e,

TURMA "A"

UDN - Plínle Limos
Pl:lD - Geraldo -MesquIta.
PSD - Leopoldo Peres,
PSD - Pais de AlmeIda,
P'lB - João aercúnno,
P'l'B - Luna FreIre.
PTl:l - Teódu;o .. A!buQuerqlle.
UDN - Gabriel Hermes.
UDN - Vago, ",
P8P - Ludovíco AlmeJda.
PTN - .II1auricIo Goulnrt ,

TURMA "S"

PSD -- João MeneUB.
l'BO - Joào Sun6e.s,
PSD - Jo,e Rio,
PSO .i: Jose Cnrl[~q Teixelra.
PTB - Padre Pa lhano Brt:>."m,
P')'B - Amérlco Sllv41 ,
GDN - Amarai Nela, .
UDN - <\nt4.JnlO Carlos MaguIl1[~cs. '
PDC - Minoro M;~'3moto,

nHtMA "A" PR - J'ertfllll Plrr., '
I PS'l -'Ad 1'1üo Berria rdes ,

ODN.- Pereira Lope... ·.Vlce Presl- - SU,PL,BN'! ES
Ciente

P-SO - JüllC Abdll.Ja 
PSO - Va~o

-PlôU - MariO l'am.J!'t1nd..~uJ'
PW - O'lanam _Ouelho
PSlJ Wa,oema, .h,a.ll.Jlllla
E"I'S - Ano I:heol1'lro

. P'l'l:l - Manso Carlral
P'1'1:Í - W.lsoJ'l Oh..l1ld
UUN - Flort!E Soare8
UDN - 80uza <laOt0 8
UUN - 0'81ao Ararlr-
f'l'IP I!JmmllnueJ Walsmana
Pti'! Marco I'.'Hl\.nlo

rURMA "s"

Os rvalho Sotlr,lnno,
Praldentt:

!'SD BIYSI -Olloto
Plô!) - Joilo R.lbelrv
PSO - -P~~1l1 8arocl0l
PSD - JOSI! ~"relre
P'TB - _ 8& ttst" ltamoa
E"ra - PlIulu Coelho
E"rB - N"g' Ino (),.rlo

OUN-,- &11800 01lre!6
UON - Flavlan,,' P. r"'ll'O

'UUN - Lúl. 8rom..al10
ODN'- (bi.. "r 'b rrj' l4éI
PDC - Athié Coúry
l;'TN - TUfy t'asr.lf 
PR - A~C10 Cunna

MTR '- Jairo !:lrum
Sap,emu

. paD - Olovt. Pe.5Llina
P8D - GUbertel. fVla
PSD - Levy favures

. PSD - Vago \ .
PSD - MOUIR al\.ll~

pSD - Orlanclc 13erk>U
P$D - PUnlO Costa - \

-PSD, - Valérto Magalhães ~. <

PSD- '..lUmo áe CarvalhO
, PTB - AtOll1io CelSo

PTB - AqullflS Dlnn
PTB -- C1emellS ~ampalo

PTB·- JOSé MarIa
PTB - Fernando' "Jama
PiTO - Ga.stãc Pedreira_
PTB - Zalre Nunel
UDN - EzequIlls costa
UDN - JOlé Sal'l1ey
ODN - Ràul de Oól!il

'ODN - Vasc!> 'FIlho
DDN - Manoel favel:ra
ODN - COrreia da Oosta

PSD - G~rlllno Mesquita
Pl:lU - Juel l:Iarbosll
Pi::l.U - Manoel Almeida 
PtiU - Martins Rnctnl/UC4
PôD - MedelrO$ Neto
PHU - Ol'tBndc serrou
Pl:lU - Prnnerro Chugaa
P'I'H - .Alonso Celso
P'f'B - AI1IOnlo .l\.nnlhelU
P'I'B - Arlo l'henaoro
PTl:l - l!.QeSlu NUnes
P'I'B'-- - MIlton Du,ra
PfB '- Nec~ l\l'lVltle
OUN _ 'AlhlOo "em
UI.1N -' Pranceuno Pe:-elra
OUN - JOSl' Cartos \ '
(JUN '- O....ll'io lI.rar)pe
UlJN ..: PaUlO Sangsle
-PSP - 8t~11o MnroJa
'PDC - Cid Furtado

M'I'R - EwaJdc' P\nl~

-Reunl~ oramarlllJl têrcu I quln
í4lJl-lell'li~ t.:I 14,30 n"rlU

âeerel!lrlO ,Jolle I\u~uslé Ouerra.
AuxUIllr:, Marta Clelia orriee,

\ .

Comissão de Financas
PTi:l

vtce- pre

Comissão de Economia

Comiss~o de Eduoação
e Cultura ''''~

;ODN - Lauro cruz. Presldeute
PSD '- Adel'blll Jurema. Irlce-Pr.

sldente
PTB - Cla.y ·de Ara(\jo. V1ca-Pres1·

dente
;PSD - AntOnio A1metcla
PSD - Duo Oolmbra '
PSD - Dl:rceu Oardoso
PSU - Henrique L1m& ,
ODN ,- HermeS Macedo

. P5T - VllJo .
PSD - Y'uk!ablgu. TIIJ11IU'&
li"l'9 - AU1'Inó Valotl
PTB - 1IlUlIINacl.

1"8r - Walclemar Alva

PTI:I - remperalu pereira .- Pre·
slden.e.

~Tt.fR!I1A • Aoi

PSD .;. Jose rlJltmia - Vlce-Pre·
sraente." , "

PSD - Cunha Bueno.
PSD - HelllJ RBmOli••
PSD - LyrlO BertoU.

. l:'SO - OsnJ RegL>.
E"l',B - AUQI7Jll - Pmhelro.
PTB - Milton Catlra!, . .-
E"l'a - Ramol de U.lVelrl' N~to.
(lUN .- acouc onvetra.
UDN - Jose Carlo.
ODN - rOUrlnhO UllntM.
UDN .:. ZIlOh9rllll SeJfllle.
PSP -' Abib Chammas.
PDC - Pllnlo .Sampaio
pTN - FlorlaDo Rubull

Tt.JMA "8"

UDN ,.. Álvaro catác
sicente.

PSO - vagO
I PSO ,- lJlu. Macedo

E'l:>U - Jorge' Ka..l,;me.
P50 - Mllrc:lll l.el rá
PSD - I'eo~nJc Neto.
E"l'B - AfOnso CeJao,
P'l'a _ AI1l:0lUO I:Ire.wUI1..
E'T8 - AtLbUJ Lima,
p'l'e - 0$1I1al Orar'llha,
UUN _ Sunllo d.lI cunne,
lJl)N - Sussumu i:lirllta.
?SP _ Sr./ll1c MarOla
PDC - Franco Montoro·
P::;B - Ruocrr~ Sa1ljrlímo

gUPUNTd

PSD - AJulz,lJ I:làerra.
pt$l) - H~UrlQUf --L,lm&.
PSU - JU1Hl .llune""s ,
PSO ...: JoAc tl.11:l~1r(>

PSD - Luclano ~1acr.~rtO.

PSU - OVldl11 de I\tllelJ.
PSD - Pnenec, i.:t\8vN.
P5D -- PaUlc MonLa/lil
PSU - peuro ~n:'merDl..nD.
PSU ...;. pelXoW lia <llIvelr...
PTB - Artosk> 'Amallo,-

\ nos - PaUlC M aearlJll.
·IPTB ... RaUl CAroelJ'o. __
,PTB - Renato \Jellollnlo.
'PT8 - RUDem .AI'tN.
E"l'B - RuDens flalva _
?fS - ~rglc Ma«K.I'Ua.
PTB - IiJnlr1C Mlcnf,ftu.
UDN ' Alc11 Slllflpalo. _
ODN J:I1/1f carmo,
O'ON .;. l!''ll'1.il.do. Ll!l!~,

~
ODN _ Bennej Muedo.

",

/ trDN _.Mano-eJ ra_eira. ~

. uDN - 0aC1l1 CO'n'e&,
UDN _ R/lIOlunllCi PadUhl.'
PSP -. Bento OonçaJ.u,

I PSP - Otl.nrlllbo SOb",n...o
, PDC - Theópht10 de, Andl'ad~

PDC - PnUlo de Tarso .

,I

' PST - bOlerlno Atrollr.
_-pRT - Uno' Morgantt.

aEtTNtol!S
ITlU1111 • A"I . QU1Itu-felr&a la If

'I boras .-:rurma -S..~ QU1Jltas-teIrU ... 11
l10raa ' , - -

.SecretárIA: Lia OllJ11plata S&ntall
Ass1atenteJI JoSé Marta lr&l4e_~.

I VlaSU1a _ MUla Magdll.lelUdlertl81"ll

~
I AIlx11lanAraeydl .41lnelda Cou'

ceiro. . .

I -

-,

Vice-

Presí-

ccmrssãe .doDístríto Federal
UDN-- Guilherme Machado - Pre

sidente.

TlJItillA "A"

Reuniões - Turma -S" - áS quln:
tas-terras às 15,30 horas,

Reunlóes Plenas - as quartas-tei·
ras, as 15,30 horas,

SeCletáno; Paulo Rocha.

TÚJ'ma.
111 horas.

Turma
U hOras.
. Local: ,Corredor patll. O futuro
Anexo das. Comlf;s6~.

.A.uxllmres: . José MArio Bfmbl\to •
Neusa Pacheco~ .

Secretário: ll.oberto T4rres' Hol
~

YI'B - Necy. Novaes.
.PTB' - .Rezellde Monteiro.

UON - M'llluel Tavelra.'

'UDN - Emlval Calado.
PDO .-:. Franco Montor" "
PST - Mário Covas.

- PTN - Marcelo SanIorcl,

.SUPLEN'l'ES

PSD - Anisio Rocha.'

1'80 - Armarido LeIte.

1'SD - .Daso' Coimbra..
ESD - Dirceu Cardoso.

PSD - Lauro Leitão:

PSD - Moura So.nt08.
1'00 - Ozanam Coelho.

PSD - Vago.

..r:rn - ~cráCllo négo.
-..rs - Ivete Vargas, •

I'TB - Milton Reis. ~

PTS - Ney MaranhJLo.

1'TB - Paulo Ma-carlnt.
1'TB - Vieira PlUlSOS. , \
PTB' - Haroldo' Duarte,

UDN - Adolfo Oliveira.
'UDN - Afrãnlo Oliveira.
UDN - Ed!l;oq Garcia.

UDN -Francellno pereL't,,\.

UDN - Nicolau Tuma.
,( UDN - Wilson Martins.

PSP - Carvalho Sobrinho e

PDO - José Menck.
PST - Vago.
PTN - Mauricio Goulár/;.

REUNIõES

"A" Quintas-feiras,"

"B" ,Quart6s-feh1l8."

PSO -' Valéria Magalhães
dClíle.

PSO - Peixoto do. SUveira.
ESO - Rachid -MlImed,

POO - Jcsse Freire.

PTB - Achlles Dínía,

, PTB - BEZerr~ Le.tc,

PTB -' Paulo Freire.,

PTB - Giordano Alves.
UDN":....- Amaldo Nogueira..
-UON - 'Padre Godinho.

UDN :.,.. Magalhães Meló:

PSP - Ludovico de Almeida.

TURMA "n'·,
.P1. B - Breno da Silveirn

-- Presidente,

PSO - Humberto, Lucena.

_.130":'" Carlos Murilo.
, ' """SO - Gust~,o ca;"'nema..

pSP - Vago.
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Comissão de Orçamento
PSD - Gl1IlI,~rmll10 de OUveIra

PreSidente

rllrllla '1$" às ~ujnta&"telrDs, í.I
la lJuln~.

secreiarrc: Lucn;n Amarlnho OU·
veira,

Comissão de Redacão
• PSU - Medetros Neto. Presidente
UUN - ou Veloso Vloe-Prosll1ente
1'50 - Renaro 4Uredo
PI'B - Clodonú1' Leite
?TB - MiJo Oahmarcsanc

Suplentes
PSO - MarUw Rodrlll1Je.
Pm.l - Lenoa Vara'"
M'S - Arnaldo Latayette
prB - Ru, Llno
ODN - Onal Mendes
SeCtetllrlo: DOjaldO SilDde1ra di

Ooes Lopes,
AUlllUor-Leg!SlatJvo: O;mlU' '1'ellel~

Cos:a.

UON Pllnlo Lemos
UUN - zacnrlas Salem.
PS~ - Mn,"I~O CetClelJ 11
PSI' - ...!Hlovlce de Almeida
f'f',P - M '1ll17 F'aJel1.«l
PDO - Minoro M I3'nmoto
PDC -'JOEC Menck
PTN - Floriano Rublm

M J'R - Jairo BI1ll1l
?S'í - WaJdemar Alves

REtJNIOIl:S

Plena: quartllll-tell'll$ és 15 horlil' ,
liuuJU "A"; têrças-IelIaa, és 15 DO

as,
rurms "B" i quarta&-tetraa, l\S l'

uoras,
Iurms "O": qulntns-telraa, As 18

"1o'rns. '
secretarie.' Matheus OCtilvlo Mand9-l

'\00, '
AUKllIares: Dulce Marta Rocba de

Azevedo .. Adersun r'ernandes DOU-
rado. ' ",

/_"

i
Comissão de RelaQões~

ExterIores ,.
lJDN - Raymurido PadJlba, rrm.

dente 1

PSO - Renato Archer, Ylc8-Presf·
dente

PTB - Ivete Vsrgas - Vlce-Pr..
sldente '"

PSO - Al1elmar CII!"'1aJho
PSU - Armando P'tllcllo
PSO - Gilberto Faria
PSD -, Bermogeoes prlnclPl'
PSD - João Culmon
PSO - Levv rt:Narel
PSO - Olavo Costa
PSO - Franc!l:co scarpa
PSD - Daniel Farnco
PTB - Altino Machado
PTB - Jose Reseguo
P'I'B - MI1l'UO Costarl!go
PTB - PetrOnlo l"ernal
M'B - Zalre Nunes
~PTB - OuelTelro Rllmoo.
PTB - 'iVU11am "nJ&m
ODN ,- Adauto oardoso

ODlIl - José Sarney
PL - Lu1z VIana

ODN - Osear eOlTe.
ODN - Raul de Góes
ODN - l!leglsm'lndo AndrQü,'
PSP - AntOnJo 4e BarrOl
PSP - Carvalho Sobr1nh.
POC - The6pbHo de Andradf
POO - Henrique Tumlll'
PTN - Josa~hllt Azevedo

MTR - Ewaldo Plnro
SupltníN

PSO - , 'ulz1o ~ (lata
PSD - Fert1lll1do Santana
PSO - Je.9llj Freire '
PSD - Armando LeUe
P50 - Leopoldo Peres '
PSO - Maarlc1a de 4IIdta411
fSO - Pet8llhl Barcelos
PSO - Ratae! Rezende
fSO - Cunha Bueno
PSD - Va16rlo MagalhAu
PTB - A~lL'ill Barreto
PTB - A1ml.tlo AfOIlSO
PTB - Benjamim 'lU'ah
PTB - MIlton Cabral
P1'B - !Urgia J48lÇiIlhAeI
PTB - Pedro OataJAo

I PTB _ llanllto Oe1Id61:1I.
II PTB - Haroldo Duartey DDN _ Adombo OJjylllra

PDC - Cid Furtado

PSP - Spnto OOI1~aJve~

I?R NUl!uelta :le Rezend,

rURMA '0"

PSP - JanM~ Nutle~ ITlce·PreSl
dente

E'50 - Jt',;se l"tPU ~

PSO - AntÔnJo Fell~lano

P8U - Olmo Piles

PSO - OPlyJlo MOIUa,

PSD - vagO
PSU - J.~ldUhl' oarnetre
P'I'B - Lamarune ràvora

PI'B - MOla Nela

1'1'13 - MUton UUlra

P'FS - Mlllon Reis

PTB - Pllul" Mincal'(,ne

UUN - Alde SampaIo

ODN - AjjOlJliU Baleetr..

UUN - Ruy Santos

UDN - Carneiro de Lo)'ola

PS'r - MOySt'!s PII1"&Dtel

Suplente.

PSD - Abrahflo Sabbll

PSO - Arl !Jcantara
PSD - JOJié aJo
PSO - Jorge KlIJUDU

PSO - Bumberto Lucena

eso - Cbagas Freltu

PSD - Edrar Pereira

PSD -, João Simões

PSO - Vago
PSO - José Carlos !'elll:elra

PSO - João Calmon

PSO - Lau.·o Leltão,

PSO - Manoel de A.1melda
PSD - Mll.rlo l'a:nllortndegUf.
PSO - OsnJ a~g!s

PSO - YU!t->nlgJe ramurlL
E'TB~ - .Abrahão Moura

PTB - AlolElo NonÔ

PTB - Argllano Darto

PTB - Chagas Rodrigues

E'TB - Elliia Nacle

PTB - EuvaJdo D1nIz

PTB - Milo Cal1amorosano
PTB - Osmar Gratulha

PTB - 1"auJo Ooelho

PTB - RtIJI L1no
PTB - Temperem pere1f.

PTB - I'eódulc Albuquerqut

E'TB - Unlrlo Machado

PTB - 'Mllvernea LIma
PTB - TabOsa de A1IDelda

ODN - Albino Zetlt
O'ON - A.otôn!o OarlO1 l4aga1hlu
O'DN - Augustc N~ael

ODN - Corrêa da 'Ooar.,
ODN - EmIval CilIado
ODN - Furtado LeIte

UDN - Gabriel Rum.
O'ON, - KeJtor O.\ra1elll1t1

ODN - Herbert !A'I1
tmN - JOIlj .orne,.
O'ON - I'erwa Luclo

h QlIarlns-telraa J.

TURMA 'Ar

OUN - Pnulc Sllrnsate, Vlc&-PreSl
delJt~

PSU - Slas I"orl('~

PSU - Aloysio de Castro

PSU - ClÓvis Pestanll

PSO - Nilo Ooelho

PSO Pune& de Arr~da

P'I'B - f'ernando Oama

PTB - Armar,do Cornelrl'l

P'rB - Manoel Novais

P'I'B - Ozlres Pontes
P'l'B - Pu ajo Macarinl

UUN - AlrOmo de OUvelra

ODN - BUae Plnro

ODN - Lourival l:latlfta
O'ON - Wl ~on FaloAo
POC - odllOn Coutillho

PTN - HanúJlon prudo

PSP - OJodomh MlIlet

l"UR.M.A ~ nf •

PTB - Souto Malol', V1c.tn81
denLtl

PSD - Armando COlTê.

PSD - Benedito lTas
PSO - Joaquim Ramoa

PSD - Paes de Àndrllde
PSD - P.aphael Rew:!dAt

PTB - AdahU Barreto

PTB .. A.otonlo BabJ

PrB - Clemens Sampelo

PTB - IMorlsceno pálxAo

ODN - 011BJ Mendes
ODN - IIlrnanl Stt1ro

ODN - NewtoD Oamelro

ODN - Saldanb. Dtr&1

PSU • C9tl0l MUI'lJo

?IU - AdnllJl LJ:llJl'lfJ

PTU - AmllllU A:"nso

PT~ .: R'111' Fe,relfll

PTl:! Mal"l'o ~nrõ1110

PT~ - RUlJcns PuJva

Pl'~ - OUl ae Pedrrlrll

UUN - Blj~C l'mt(l

:;lJN - AJvarc Cair",

UUN - flmllell> Bet.h(,nlco

UUN - DII81 Mendes

(JUN - 011 Veli"loO

,PUO - 1l:\J ('I lrJr! j rrcnes

P6P - ~1(ll"iliUHj :..ij~lP1

t'R - NIII!'lrlra de Re.'l'nde

PHP - V"~O

P'IN - Mlundo oouíart

T"urma • A"
:J nurus ,

TURMA ·S'

PTB - Sérgio MlIgalhãea. VIce,
PreslcJerJW

f'SO - AbrahAo 6abb4

fiSO - ?ltkno de C~aJho

PSO ":' Moura Santos

V1'B - Augusto de Gregório
PTB - AloysIo NonO

OON - Celso Passos

JON - Jorge CUrt

POO - Juarez fávora
~SP - Sylvle Braga

PTN ~ Raymundo de Andrr.Ü

Suplenles ,

PSD - Celestino Filho

PSO - Joio Calmo»

PSD - Teotônio Neto

l"SD - WilSOD Rorlz
PSD - Henrique Lima

PSD - PI1nio tloatlJ,

PSD - CIl6:lW- ~'rell as

p~U - ll~rudu M-,uu.la

P::>U - Jurge l\.aHillle

p~U - M .ura ôalilas

PSU - I ar!\() Uutra

!,JSU - \\ 1J~d' l~~Jrtz

P ll:l - tlf~"( du ~lIv~Irn

Pltl - UI."1Ia ~'.s,,"~

P'Il:l - ~'llJr\"ceIIL "'.I>.ao

PTI:l - Marlc MllIa

P'II:l - MlJlun (J1l IIraJ

PII:l - Wilson ('tll'dd

UUN - AdlOlphe "'''''Ira
11UN H/'ugo IW n"'~

UUN - !.'1I2 I:Ifll/,'r&<lo

UUN - SmJfllJ :la :Junha

,DUN - SU~SlJnlU H'lrala

PSI:l . Mam LIma

POC - OdlJon Cout,Inho

PtiJ - Vago

'PSP - Camflo, Vergal

fl~ufJIÔes; Quartas terras ll.. lli,31
bütn:a

S'cretArla;' Izaura reJxelrn

SUplj-'lllcS

PSP - fillrrv NO"nllli orl

PLJC' - GCI rmlfll'l FIHllet

OUN - E;'111'"n Melo I'ávora, pre!!!
Ciellle

I'URMA <A"

PSD - ':-"fj'.jj.o de aarros, Vice·
PI'~sldente

PSD - Amal'aJ P'Urlan
PSU - Parnandc SalJlIIna

PSU - Rno'hld MalOed

PTa - Gemido Dual'Le

PTfl ,- !-eo'nel Bnzola
PTB - Otll2 Borges

OUN - DIas Lins

ClDN - Omleo BOlelho

f'P.? - Pllnlo Salgado

PEl \\'altc: f'&S80S

c:: Minas e Enerqta



PSP
sylvio' Braga.

UllN.- .-
11. 1; Costa LIma - PTe.s1den.

PST te. '
12. Tenório Cavalcante, . !'Sb':-'

PSP
~Çl - 2. Amado Garcez - Vlce-

:Vago. Presidente.

Comissão de Valori:zação Eco
nômica da Fronteira Sudoeste
P80 -

1~ XeOliulo de Albuquerque
..:; Pre§ldenle.

2. Edga1'd pereIra - Vice
, , 'PreS10ente. . -

1. Lauro Leitão

2 Lyrio Bertoli,
3. .E'híladelpho Garcia.
4....eno!r Vargas

3" Carlos Murlll}
4. rnrno .Plres~

5. Arthur LIma.
·6. Aurino Va:ois.

7. Pranee!lno Pereira.
8. Ney Maranhão,

9. Teófllo Pires.

10, Muniz Falcão.

11. Rlbelta Coutinho•.

Abril de 1964

3. José Carlos Teixe!!!••
4, Rena to ~ azereuo
5. Medeiros Neto.

6. Aloisio Nonô.
7. Paulo FrelTe.

S ADt.5nio Carlos
Ihâes ,

9 LUI? VIana .
10 Oscar corrê!

5. Milton '!utra.

6. Paulo Maearlnl.
7. Pe~rônlo ~'êrJ1al;

'j
, ~;

8. F1IJres &lares..
9. A~o!do Caryalho.

10 E4iion Garcla., ..

11. Ludovico de Almen.fj

13. João nena.

SUPLENTES

- Adeimar 'Carvalho
Josaphat Borges,

José MarIa Alkhnln..
- Abrabáo Moura.

Mllvernes LllOO.

Lamartlne Távora.

Comissã'o da BaCIa do São
Francisco

rrON

PR

pS'r

PilO

PSO

SUPLENTES

- Í'aes de Auneld1t.
Renato· Azeredo.

?TIl - Mllvernes LIma.
UDN - José Meira.
. ..,..' Dlas LIns.

f'ST - Alvaro Líns,
PRT - oswarco Zanel1o .
E'DC - ArIStófanes Ferl1llndes.

lhJN

':>SD

pTB

PSD

PSB
11 MàrJo·, LIma

PSP __
. ,12 Bento GonçalVes.

roc

PSD

f'TB

ODN

UON JOsé Darias,

Seglsmunlio ..Andrade,
Símão da Cunha.

PSP - Janaiy Nunes.

PTN - Oseas Cardoso.
PDC - Vago.

. PTB

(5eçaOr)

" Comissão do Polígono das
·,5êcEi" '

Comissão de transoortes,..
Comunicações e Obras -Púhtlca« PSD

SUPLENTES
PSO - AbrahãoSabba.

Jllsé Freire,
Matos de CarvalllO.

. Valério Magalhâes.
-,; ManQel Barbuda.

-Renato Medeiros.
Armando Carneiro.

UDN.- Ernlval Caiado•
Pedro Braga ...
laies Mach2.do.

PSP - Xavier Fernandes.
PXN -- Raimundo de ADclra<:e.
I'DC- Vago. ' •.

r Pl'B - José Mar,aes.
PTB - Vago.
UDN - Braga Bamo.s.
UDN _ LoUtival Ba.tista.
UDN - Padre GadlnhO.
UDN - Paulo 8«rasate.
UDN - TOUrinho Dantas.
PSI' - Muniz Falcão.
pDC - Aristóteles Fernandes.
PST - Vago;
PTN - oseas Cardoso,
seoretária: Maria ·da Glória Férez

ToreJJy. ,
Reunlóes: Têrças~leiras. as16 horas,

na sela 217.

PTB ~ Rubens Paíva, Presidente
OUN - -vaseo-Filho, 'Vlce1'l'r'ndent'
PSU - .orlando Bértou, Vice· 1'1'\1

sídente
PSD - .armando Leite _.
PSD - Celso MuTta· 11,
PSD - Uerald".de Plna
pSU - ,Josapl1at Borges
PSU - Ma urtcaon e Andradf.
E'SD -. PUnlo cesta

",UDN - Olomlclc ~~e1taB

UUN~rf:loràclo Bethoníee
, UUN- Machado ·R0UemberG

DUN - Nlcolau rums
PTl:l - ·Ar!osto Amado
PTI:! - Celso Amaral
PTB - Oastãc Pedreira
P'l'B - !\:lIguei Marcondes
P'l'B - M!Jvemes. Lima
PTN - Dtas Menezes
pSP' - Adlb .ChamlUl
1'00 - EmfJlo Gomes

Suplentes
pSD - .CIOv1F· 'Pest aria ..
PSIJ - Fernando de :!tdh~ana
PSD - Geraldo MeSQUIta
P-SU - .Jos~ .surner
pSlJ - Paulo MOltans
PSU - :Rachla Mumed ,

,PSD.- Watdemer Uuunarfta,
,OUN _. A/de Sampaio
OUN """ Jales Maí'hado
DUN - J(Jrge oun
'UUN - ·Ormec Botelho

" OlJN ... I'ourrnhc Uantat ,
PTE - Mala Nete .
~1'1:I - Art1l1 uma
P'rB - Antllnlo Bab"

. P'T"<Js -. Luna Freite
, " ..P'l"1:I - Waldir Slm~Ci

PTB - Rubens Alves
PRP - OsWald~ ~Hneflt
PSP - Ca:'valho Sobrinllo

;PUO -" Juare, !'ávOTa
.. Reuniões ú quartas-tel;as 'às J~
!'Ioras. o

Secret&1a: Annita 0ru2 Lo\:les ;I •
Siqueira: ..

1. MAtos ca:rv~lho '
,. ris

2. ,Gabriel Hermes - Vice
. Presidente.

11, Amédco Silva. .
7.Gilberto Mestr1nl1o
6. Vieira Pa.ssos. '

DIARIO DO CONGRE550 NACLONAL

ÇOMISSõES ESPEC(AIS MISTAS E EXTERNAS
,- , _., -

SUPLENTES:
, .80 ....; OayOSo e Aimcndr_
1'80 - Jose Burnett
1'81, '- Leno!r Vargas

- 1'80 _ Lyrlo' BertoU
PSD _. Perachl Barcelos
PTB _'João Olímp1o

PTB -Milton Dutra
P'í'B - PetTOnlo Fernal
PTB - RezeI e Montelro
1'TB - :VlngtRo&"10,
I'TB - V go·
UDN _. Adaucto f1ardosD
UDN - Zacaría-s seieme
UDN - Amara; Neto
UDN - Elias, Carmo
UDN - Luiz VÜUill
PSP - Bento Gonçalves
PRT'- Lino Mo1'ganti

·PTN - J'osaphat Azevedo
P.DC - Athlé Caury
PRP - Afonso Anschau
Secretário: Georges do Rego Criva.l-

canti Silva,·
Auxillares: Dlnah. de Freitas Tor

res Rocha e Lêd, sergio Vlcentlni. '
Reuniót:S: Quartas-ielraS. àS'I15 'io

ras, no 229 andar do Anexo.

Comiss~o-de Servico Público
PSD - OaY05O'8 Almendra. Pré&!

dente .
E'TB - .Jamil Amlden, Vlce··Ptes!

dente
UDN - Ezeau!as Costa. Vice~

, dente· .. .
PSD. - Alair Ferrelra .
PSD - Anisl0 ·aocha

· P80 .... Burlllmaqw de ·MJi-anda,
PSD - Ohas"" Freítas
pso- Ultimo de Carvalho

· PTB - Alvaro LIns
PTB - Edóslo Nunes
PTB - João Veiga
PTB - J06e Oumplo

· PTB - Austregési10 de l~eDdonça
UDN - Costa, LIma

lmN - Vago
UDN - Edllberto de castre (
UDN - 'Edva.Jdo FlOres.
pSp .:.. Cantldio Srmpalo
PDC- Athlê' oun. '
PST - Esmerino Arruda,
PTN - Tufy .Nassif. .

SUPLENTES
1'80- Armando Corrês..
1'SO - ArlUlldil GorcCl' _
:PSD _ Lauro Leitão.
1'80 - VagD.
:PSD - Mendes· de Moores.
-pSD - Moura sant,os.
:?TB - Benjam1l1 Farall._
.PTB - I,;una Freire.
.PTB - Vago.
:PTB - Necy Novaes.

CHEFE: IVANl\lOEH LOJ'YS ROSAS

I,oca1: 16° andar 110 Anexo
Ramais: 152 e 266

Comls~ão de Valorizagão
Econômica da Amazônia

ffiD i

. 3. ·Borlamaqu! de Miranda.
. 4. JOSé Esteves. . .

6. Rachid Mamed,
PTB -

UDN-
9. Con'&, 00 CosIa.

.10. José Sarney.

1

?SD -

GUlI1ta-telra !J

tomissão de Segurança
Nacional

pSI' - Broca ..Filbo, Presidente
UDN - Costa Cav_.cantl ~ ywe·

Presidente '
PTB - 13enjam1D -=o.h ;... Vice· UDN

Preslt:lente
PSD - Antônio Luclano·~
PSD· - Edgar PerelrR> .
PSD _ Levy ravRles
-PSO - Lu!z Fernlu1do
PSD _ Luciano Machado
PTB _ Antônio ADnlbelll
PTB _ Jacob Frantz
Pl'B - Garcia Filho
PTB - José Ma.iia.
PTB _ Herácllo ~go

UDN - EP.itácI~ Mafetelra
UDN _ Heitor Oavalcantl
UDN _ Pereirl'l Lúo1o

PL - :~oberti) 8chmldt
PTN - Oseas Oardoso
pRT - Ruy Amaral
POO - Eucllde.~ Ttlches
PRP - Oswaldo zanello

DDN _ CEA'lla Cavalcanti
UDN - Diac Lins

. UDN ~ Newton Oarneiro
"UDN - Leão sampaio
ODN - Lourival BaptiSta
UDN -. Corrêa da costa
PSP _. Adrláo Bernardes
PSP - Alfrpdo Nasser

·PDO - José Menck "
PDC - José Richa
PTN - Dias Menezes

MTR - Vago

ReunlOes: Quartas· feiras As 15.31

iorae 00 13," andar - Apexo.

SecretAria: ,0enOY Xavier Marques

Auxiliar: -oore Mii.rtlza caetene Pa
rucker.

Comissão de Saúde
UDN - Hamilton Nogueira,· E'resl· ,

dente .
. . pSD - Regts Pacheco, Vlce-Presl

dente
PTB - ~nato Medeiros, Vlce-Pre

sidente I .-

PSD - Matos Oarvalho
.PSD - JofLo Ribeiro
.PSD - ,.)aedel Albergada
PSD ... Jose Pedroso
PT.B - Dlalma Passo.
PTB - MllriO·Mala
PTB - Jose Resegue

E - 'Pedro 'Oatallí(
, B _ Vmll't .Rosado

iN - J05~ Humberto
OUN _ Albino zeru
UDN - Carvalhe ,~"tc

UUN - Leão Sampaio
PSP. - pereira Nunes
roo - Aristófanes Fernandes.
MTR _ Vago
PTN - Francisco Adeodato
PSB ~ MárIO Lms

Suplenle.
P80 _ Armando Leite
PSD - NUo Ccolho
PSD - JandllllY Carneiro'
PSD - Daso Coimbra ,
PSD '- Gullhermmo de Oliveira
PTB - AUlltresegiJo Mel}donça
PTB - Renato CelldOnio
PTB - João Alves
PTB .... Jol'lo Veiga

_. PTB - Ramon de OUvell'a: 4'leto
'PTB - Miguel Butara
ODN - Lauro CnI2
ODN ..... Oceano Carleal
ODN - Vago

PL - Brito Velho
ODN - WilSon F'hlc(xo
PSP - Vago -"

•

- Minoro Mlynmota
, - Vago r

- F1oran~ Rublm . j, \
PSB - Vago ~'

Sp;::-e1â1ie: ~~berA. .r. '.MoDtoh·,
le.s~
~ Quartas-tel1'll8, b 15,11(

I1vl1Uo .Í1e JfJr am'llJ - A1l~X" '



_t22D Quinta-fe_ir.",a=§,-.",,,,,,,,,,,,.,..,.-==-=OIARIO 00 CONGRESSO NACIOI\IA~Seção I)e--oo-...._~~ Abril de 1964

:PSD

P'J'B

SllrU:NTES
r arso Dutra,

Antônio de A me.na,

R'IchHI Mamede

PltnJO C05la

M guel Milrconríes,

AnLónio Bresulín ,

Relator

- .Ice-

-

Arnaldo Oarcez - to_
sídente

AntOnio Fellclano

SllPLEN'fES

OON -
3 Pedro AleIXo

PSO -

PSO -

4 ME'derlos Neto
P'rB-

5 Padre Palhano

PTB -
2 foi ecy N, vaes

Presidente

PSO - Chagas Fre.t611

PTB • José Resegue .

UDN - PllnJo Lemos

PSD -

4
PTB-

S Adabll BalTeto

SUPLENTES.

PSO - Aloysio de Castro
PTB - MiJo camarcsene

'O'DN - Jolio Mendes

Para dar Parecer à Emendà
Oonstitucional nl? 12, df
1961, que ..dispõe sôbre e
criação do Tribunal Federa
de Menores e determina 0lillr,
tras medidas complemen~"

res", de autoria do Senhor,
Vasconcelos rôrres

para dar I Parecer à Emenda
Constitucional nll 13, r
1961, que ..altera a Redação
do Art. 141, parágrafo 28
da Constituição Federal", de
autoria do Senhor Ouilhar.
mino de Oliveira.

PTB -
1 ManOel B a r b u o a

Presidente

• pSD - LpopoJ~~ pcres
pTB - Pau o Mansur
UDN - Manoel IU';Clll

Capanema

Paes de Andrnoe

Altlno Machado

:I I'aboLa de Almeida 
\I"ce-PI esrnente . e Rl,!ia·
tor

1 G'l'inl'o
PnbJdenle

5 raOCJ'a de Almeida

'IH ,1'I.EN'I'I..:S

PSD - l," ~r( I"PJlào

prB - A'jrlno Vaiols

UIJl: - J3,CS _,InchadO

PTB -

_'TB -

2 '.Iceu C9rvalllo - VIce·
Pre.'ldente

uux -
3 ll.1?'le VieIra - Rela·

lUr
PSD -

4 Dirceu ca-"'oso
Pj'B -

Jou' sarnev
SUPLEN1'IlS

PSO - Ewnberlo Lucena

PTB - Argilando Dario

UDN - JOão Mendes

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional nq 4. de 1959
..que ACrescenta ao Artige
48 da Constituição Federal
mais o Parágrafo Normativ.
de Perda de M:mdato". dto
autoria do Se'nhor Valét'kl
Magalhães,

1''ilJ ...

BUPLENTES

po:,...,- José Carlas Teixeira
PTB - Osmar Grafulha

ODN - oorrê~ da Casta

PSD - 1. Gullhei'mlno de Oliveira
Emanl Sãtlro _ Vice., - Presidente.
PreslClente PTlJ _ 2. Souto Maior - Vlce-Pre·

sldente.
UDN - 3. EdtLson Tãvora - BIIlator
PSO - 4, Tarso Dutra. • '
PTB - 5. Batlsta Ramos

Humberto Lucena

6 Ar! fhernh'ro,

• 8 t:e~.lf PI'IeLO,

9 RDJnlJnílu de Brito.

ODN -
2

PTB 
3 C h a g as Rodrigues

Relator

TempcrarJ1 Pereira

SUPLENTES
PSD - paes de Andrade
PTB - GarcIa FilhO
UON - Rondon pacheco

PSO -~
4

PTB -
5

Para dar parecer à Emendr,
Oonstltucional 1111 6, de 1956.
que "Suprime o Parágr ato
Único do I\rtigo 132 da Cone
titulcâo Feder ai", de autoria
do o'cputado Benjamin Farah

,. ,

"Para dar' Parec~r li. Emenda
Para dar Parecer li. Emenda Constitucional nl? 7. de 1960

COIl~!itucio.na.1 n9 2, de 1959 que "Acrescenta ao Artig~
que SUbstItUI o~ ~~ig.?s 132 41 da Constituição Federal,
e 138 da ConstltUlçao Fe- um inciso normativo da Reu-
deral", de autoria do Depu nião em Sessão Conjunta da
tado Rui Ramos.•] Câmara e Senado", de auto-

PSD _ ria do Senhor Valéria Maga-
1 Aderbal Jurema - Pre. Ihães.

s1dente

14 '3l'Il\O U"nt;aJves.
PUC -

UDN -
10 !i'lure. Sual es
li lf~e]"e V ~jja

j:! ':'lI'nelfU ae Lovora.
la AJJumar tb,eelru.

PSP - '

15 Gerermas F"l1tes.
tõl,PI.I':N'I'Mi

'PSO - osm Regls',

I
P'l'l:l - Parva M~nlz.
UDN - Bllac P!Dw.
pgp - MUlll7 F~l.cão

PUQ - Ju.se R:cha

5 Ar!Jlur LIma,

6 Florlceno PalxAo.

'I Mmon Cabral.

- Dirceu cardoso.
- Renal{' CeJldOnlo,
- OH,,}' Mendes.

- ociavio Brlzola.
- A'll:e (;'oury.

- Jorge r'ourr:
Alo'no Zenl.
Corréo da COsta.

- Alfredo Na5ser.

• PSlJ

UDN

t'a' fi estudar à Leglstação Ca
f~w a , ele autoria do Depu
tauo Fernando Cama. -

8 f'adl'e Godlnho.

9 costa LIma.

10 Zacllrlna Seleme.
fiZ? -

11 Carvalho Sobrinho.

SUPLEN'lES

IISD - José Freire.
PTB - Rl.lmon de oliveira Neto·

UDN Adolpho de OliveIra.

PSP - sumo Maroja.
l'DC - Emllio Gomes.

PTD

PSD -
3 Adernai Jurema.

4 Lyrlo llertolli.

I
I? SD 

1 PaL'E ae Andrade - Pres!o
denre.

. I PT13 _ . PSO -
t'ara orga.llhar Prcjetc ~e le I 2 Chagrs Rodrigues - Vice· 3

reisr ente ao problema de Presidenre. • P'Z'B-
Habitaç âo e Rllforma urba- PSD _ 3 anulo Ma~hado - Relalor'l ' ODN _ 4

11(1 ,Artl:;os 147, 148 163 (I' 4 D!lceu c.:aJlIU10 5
1 M ela Oonatituiç ão Federal) UD:-l' - I

I
5 EJ'nanl Sátiro,

1'00 - ,
1 fo'rnnro MOlltore -, Presl· , SUPLl~N1'ES.

[Jen!c. PSD - Lauro Leltão,
, PTB - Benedue CerQuelra"

UDN - RUy santos.
:l ourtcs MUlJlU - I/lce·l:'re~

snlenle,

\llJN

PRP
PDC

UDN

PTH

PSP

PSD
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Para dar Parecer à Emenda·
Constitucional nq 26" de

" 1961, 'que ,"reestrutura c
Poder Judiciário", de autoria
do Senhor Hélio 'Ramos. - ,

SUPLEN'rF:S

i'8D - Ovldlo de Abreu.

flTB - .Zalre Nune,,:
UDN - Gabl'le.l Bermes.

PSD - 1. :farsa Dutra - 'Presidente.

UDN - 2 Elias do Carmo - Vice·
Presidente

E'TB - 3-, Chagas Hodrlgues. - E!
lator.

PSI) ~ 4', ,Aderbal Jurema.
PTB - fi. Ml1ton Dutra.

SUPl,f:N1'ES

E'TB - Paulo Maearme.
UDN - Geraldo FreIre.

Para dar Pai'ecs-r à Emenda
Constítucional n9 27. d(
1961, que "revoga o ítem
e o Parágrafo 132, que dis·
põem sôbre Alistamento Elei,
toral dos Analtabetos· e da~

Praças de Pré". de autoria
do Senhor Fernando Ferra·. , ,
ri. ~

PSD - 1. AtIlonlo Fellclano - Pre~
sldente. ! .
2, Burlamllqul dp· M1randa

- Vlce·Prf.lidel1te.

Para dar Parecer' à Emendfl

Co'nstitucional n9 23, de

1961,. que "suprime no P,a

rágrafo 16 do Mt. 141 :;

expressão "ou por 'interê~Sf
'social", de autoria do Senhor

Hélio Cabal e outros.

parfl dar Parecer à Emend&
Constitucional n9 24, de
1961, que "altera os Arts.
Ns. 139 e 140 que dispõe
sõl)ra inelegibilidade", de au-:

Para ilar Parecer à EmênCla ~ tovla do Senhor Uriel Alv-im
ConstitUCIonal n~ 21, do - e outros.

'1961, que "protbe a acumu PSD - 1. Humberto Lucena - Pre
sidente.

"ação de proventes de inati I. PTB - 2. Afouso Celso - Vice Pre-
vídade, aposentadorta- ou te stdente. .
forma com estipêndios, ven lJUN _ 3. Dnar Mendes· _ Rel.,(.Or.
cimentos salários, subsidros rsu - 4. Lenu:r varaas. I

e vantagens da atívidade" l"rE - b. MlIton Reis, .
de autcria do Senhor Adauct», ' . SllPI,jo,NTI';S.. IPSD - Castro Costa,
Cardoso e outros. P'J'8 •• Armanoo corneno. ,

PSD _ 1. Nelson Carneiro _ Ps e- UU!'l - RaUl de Gols, ,.,
sídente. IIn'B,_ Z. AdYU~ Viana - Viee·Pre· \ Para dar Parecer à' Emenda
sídcnre. ConstitucIonal n'? 25, ó" -

UDN -3, Oscar Corrêa - Rel"!.or 1911, (p.to Adicional). que
FEiD - 4. P;:lICChj _ Baroelos. "~stabelece prazo para o
fYl'B - 5: Breno da suverra. ~ Congresso NaclQnal, em rêr-

... Slif'U;N'I'I,S ",os de. ccnstitumte. premo-
PSD - Jo~é l·arlos 'Jelxelra. ver a reforma geral da Oons-
P'1'B - RaImundo de Ii,ltc. titl1íção.... de autoria do Se,
um. - AnJldo carvamc. nhor Sérgio Magalhães e ou-

trce , I ,

?SD - f. Ulysses oulml1rães - Pre.
Para' dar Parecer à Emend, sídente,

Constituolonal n
q 22, d UDN _,~: l"ranceJino Pereira "7' 1/1-

196:1, que ~"da nova Red'l'(à 'ce·preslde!Jte.'
ao Parágrafo 16 do Art. 141 PTB -.3 Doutel de ~ndrade- Re·
dispondo sõbre o Díreito d.) lator. ~ ,
Propnedade", de autoria do t'SO - 4 NelsonCnrnelro.
Senhor Aurélio Viana e cu 1;"1'.1' - 5. Ramon dc·OI!Ve1ra Neto,

tros , 4 cartas 'MU1'!lO.

P'l'B -' 1. DOut.el de Andrade - Pre-
. sidente ,

IODN - 2 Allomar Bltieelro - VI'
ee-Presidente e Relator.'

PSD - 3 'Gw;,ty.va Oapanema,

4 :CJlis.ses Guimaráes"';

n'B - 5. R,amon de Ollvelra Neto

SlJPLEN'l'ES ./

E'SD .... Nelson Carneiro.

PTB :- Roland CorbWer.

UDN - Pedrll Alei:w.

. ,I SUPLENTES

I
PSD - Oetlllio Moura;

PTB - ConteI de Andrade •.
- ODN - Oscar Corrêa.. -'

,prl'lll

DIÁRlPOO CONGRESSO NACIONAL (Seç~ O I)

P à E· d 1'TB--Para· dar . arecer men rI WaldIr Simões.
Constitucional n9 18. dei
1961, que" estabelece o mes aDN - Oscar corrêa.
mo Critério de Classificação
de Carg,os para os Servido
res -das Càrnar as e os Cívis
do Poder -Executrvc'", de au
toria do Senhor Menezes
CÔrtes.

aoN - .
1 FllUlo . Sara,'<il.c

deute ,

PSD-'
Henrique Lima.

PSD -
Valérlo Mallalhiles.

:'rh - '
Rénalo M<'oe'ros.

UDN -
l"iaVH.no Ribeiro.

Para dar Parecer à Emend,
Constituoional "li 19, d
1961. que "dá nova Redaçãr
ao f;'arág' ato 16 do Art, 141
da Constituição federal", d
autoria do Senhor ,6érgít
Magalhães. '

PSO-
1 [Jly~.se8 Guimarães - Presl4

.aente,
f"lli - •

.. ' ' :I Sergio Magalhães - Vice-
PreslQCnte. .

UDN-
a PlInio Lemos - Rekltor.

PSO - "
• ..Bene<ilto Vazo

PTB'-
I) Ramcn de Oliveira Nelo. •

SUl'LEN~'ES

PTB ~ ,
2 (H"L,lIno Arvea - Vice

PI'€5::lellle.
PSD - ..

3 'Dirceu Cardoso r- Relator
PSD -'4 Oid Oarvalb[), ~

PT'6 -
5 t.1~glte: aurora

SL'l'Lt.N 1 t.S

Nelg

1 Gullhermlno de oliveira
a 11 r g 1o Maga lhlle.s _ Presidente. PSD - L UlyS8e.s Glllmarlles - E're·
Vlce.Presldente rtB _ ,sldente.

2 Ja.ml1,1 Amlden Vice·Pre- PTB - ll. Ramon de OU"elra t:.eto
side..'1te. . - Vloe·Pi'eBldente.

ODN - ODN ...;.. 3. Ernam Sátiro.
, 3 DjalIna Marlnbo - Reklt.oo-. PSD _ 4. Nelson OarneirO.

PElI.> - .
-. . PTB - li, Leonel Bmola.

'4: Getúlio Moura.
PTf3 :-

& Hélclo Maghenzanl.
SUl'LENTES

Palva Mun!z

SUPLENTES

Blas fortes

UDN -
3 Edllson Tãvora - Re·

lator

rlSD - JoSé Burnett
l'TB .;.. Rubetts Alves
UIJIN - Corrêa da cesta

PSD -
4 Antômo Alme'da

l'TB -
. 5 WlJson ClJedld-

UDN 
3_ Rondon Pacheco _ Re. PSD

later . - Tarso Dutra;
l'SD-

4: Aderbai Jurem9
P'l"B .;

5 -M~ton Reis

PTB -
3

PSD - «
PTIl -

~

Quinta-feira 9
~

t'ara dar.....;Parecer à Emenda
Constitucional n9 15, dt
1961, que "dá nova R~daçã(
aos Artigos 139 e 140 dr
Constituição Federa!", de nu
toria do Senhor Humbert<
Lucena, '
m; .

1 Aton"o celso - Presí
_ dente

PSD - \
2 AloySio de Castro 

Vlce·Pre!ldnl,te

Para dar Parecer à EmE;'nda
Constitucional. nl? 14, de
1961, que "modifica õ- Art.
152 e o Parágrafo 19 do Art
153 da Constituição Federal
e a êste dois Parágrafos, qUI
tomarão os números 21? e: 3'
passando os atuais Parágra
fos 21?, 31? e 4. a se enume
rarem, respectlvamente, 4
51? e 61?, tudo dispondo sôbr~
o regime dominial das rique(
zas minerais do Pl'liS-ll sua
exploração", de autoria de·
Senhor Gabriel Passos •.

ODN -
1 Corrêa dn Costa - Pre·

sídente
PSD-

Z Bened to \'az - VIce·'
Pr,e.sJdente '

Ramon de ollvelra
S UPLt:Nl'f:S

.l"SD _ ClóVis ?ektnrln
"·ta .:. Gn's!ão f'eClrelre.
-,DN - Celso Passos

.., SUPLENTES
_3D - Antônlo Felloiano

. PTB - Armando Carneiro
UDN _ José Aparecido .' Para dar Parecer - à Emenda

Constitucionif I1I? 20, de-- I 1961, que-Ualterao Art. 193
t'ara dar Parecer - ir- Emenda da -:Constituição. proibindo

Constitucional n'? 17, deI sejam os proventos da inati-
1961, que "Altera0 Parágra vidada do Servidor' Público
.f~ 39 do Art;, 79 da Con~titui. sllperiores aos vencimen·tos
9ao fede~al .• de' aut~rla dOI da atividade", de autoria do
Senhor Sergio MagalhaGs. Senhor Luiz Francisco.

PSD - t Chagas Fre1tas - Pre. PSD
sldente

-..1'TB -.. :I
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3 . Chn~lIs Rodrigues
Relator

4 Jo.~é Burn~tt

1 Blas Fortes Presi-
dente

UON -
2 Malloel l'aveira n.

ce- Preslclel"te
PTB -

PSD -

SUPLENn:s

PSI:I - Bened to vaz
PTa - C'JerrelIO Rumos
UON - ArIstófanes .r·ernandes

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional I1q 7. de 1963,

_que "dá nova Redação ao
Parágrafo 4'? do Artígo 182
da Constituição Federal, dia
pondo sôbre a transferência
para a reserva do Militar da
ativa que aceitar cargo Ele~

tivo", de autoria do Senhor
Map;alhães Melo.,

ps,) -

SUPLENTES
PSD - Geraldo Me",qulta

pTB - Aurino· VaJoU! ~,

ODN - Epltãcio Cafeteira

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional ncr 8. de 1963.
que "veda aos Militares da
reserva e reformados a
acumulação de Cargos. pre
vista no Artigo 185. da Oons
tituicáo Federal e dá nova re
d?çíio ao parágrafo 59, do
artigo 182". de autoria do
Senhor' Antônio Bresolin.

PSD - 1. "",vo,o e Almendra
. Presidente

ODN - 2. Costa Cnvnlellnte - vice-
P:e~jdpnte

PTB - à Manso Cabral - Relator
PSD - 4 Perncehl Bnrrel10s
!'TB - 5. ChaO'As Rodrigues

PTB -
5 Manso Cabral

SUP,,"ENTE8

PSD - ceiesnno FJho

Pl'B - Aurino Valols

•.UDN - Laerte Vlelra

Para da~ Parecer à Emenda
Constitucional nq 10, de
1963, qúe "Inadifica os Ar.
tigos ,182 e 132, Parágrafo
O"ioo da Constituição Fe
deral: dá nova Redacáo ao
Parágra fo 5Q do Artigo 182
e acrescenta um paráe;rafo
ao mesmo Artigo", do Senhol
Magalhães Melo.

pSD - 1. BIu L'C:,t~s - Presidente
OON - 2, Mr :mel Tavelrn - Vice

Presidente
!'T13 - 3 Ch:l~a3 RcdrlgW'! - ne·

lalor
PElD - 4 ,J"~~ B'jrne-t
PTB - 5: Manso Cabral

SUl'UcN'l'Ell

psn - Ce!estlno Fllno
l?'ll':! - Aurlll(J Valols
UDN - Lael'te Vieira

UUN -

2 lMnd'ln Pacheco - Vice.
Pre~ldenle

PSD -
2 Gul1hermina de Oliveira
iIL. Vlce-PresJdente

UDN-
3 Geraldo l''relre - Relator

PSD - ,
4 Pacheco Chaves

PTB -
5 Aurina VaJols

SUPLENTES

PSD - Aderblll Jurema
PTB - João Ollmplo
DOM - Urâmu de Ollveira

!'TB _
3 !\.!OflllO CelSO - Relator ~

PSD -
4 Nelsvn Carneiro

Para dar Parecer à Emenda
ConstitUCionaL nl! 3. de 1963
que "dá nova Reda~ão aos

_Artigos 141, Parágrafo 16 l

147 da Constituição Fe
deral", de autoria do Senhor
Ferro Costa e outros.

PSD -
1 O!~.sscs Guimarães
2 Gu.stavu Oapanema

PTB -
3 Bocayuva Cunha
4-Lffinm Bnzola- -=----

Para dar Parecer à Emenda
Constitucional n9 4, de 1963
que "acrescenta inciso·· ao
Artigo 15. altera a Redação
do parágrafo 59 ,do Referidc
Artigo e do inciso , do Artigo
29 da Constituição Federal"
de autoria do Senhor Ar~

mando Rollemberg e outros.
PTB -

1 Rogê Ferreira - Prul.
'lente -~

ODN

1 D1ysses UUlmaraes

2 Martins Rodrigues

PTI.: -
3 Tcmperalll Pereir~

4 Ramon de OHvelra
Neto

ODN-
5 Erilllnl SàUro

p'1B _.

fJ A~tonlo Brcsnl'n
Sl·f·LgN....:S

pSD - Lenoir Vargas

PTB - Pedro 9'tillno

lJDN - -GeraJdc. Freire

5 Altomar l3<lleeiro

8lJPLEN'fES

PSD - Martlns RodrIgues
PTB - nourer ae Andrade
UDN - Oscar Corrêa

Para dar Parecer-à Emenda
Constituciól'1sl n9 5, de 1963
q\le "altera a Redação dos
Artigos 141, Parágrafo 16 e
147 da Constituição Federa'"
de autoria do Deputado PIí·
nio Sampaio,

PSO -

Para dar Parecer à EmendE
Constituc:ional n'i 37. di
1962. que "revoga dispositi

. vos da Emenda Constitucio I
fiai n9 4. dispõe sôbre
Exercido do Cargo de Presi ,
dente da República até 196f
e estabelece a vigencia dc
Sistema Parlúmentar de ao
'Iêrno", de autoria do Senhol
Croacy de Oliveira e outros.

PSD -

1 Gustaoo Capanema
Presidente '

Wlhon Roriz -t,. .Prt"C;'I..,I ...... ,."

Al· ~n'o de ouveíra - ,'.
'Prl!l - -'nte

,. ':Jcl Barbuda - Rela
tol'

para c~ r Parecer à Emenda
Constitucional' nl/ 36, de
.1962, que "altera dispositivo
do Ato Adicional ~u. Institui
o Sistema Parlamentar de
Ciovêr:'lo", de autoria do Se
nhor Edgar Bezerra Leite.

PSD - 1. Héllo Ramos - Presidem.
uIJN - 2, RlIlJúon-· PaCLtCf - Vlce

Presidente
PTB - a. Manuel tfl1rbuda. - Rela"

tor
PSIJ, - 4, Npwon Caluplro
PT~ - 5. Alceu Cu.rva.:ho

Para dar Parecer à Emenda SUPLENTES
Oonntifuclonal nq 32: de l?SD _ Cunlla Bueno
1962, que "fixa data para PTB - Manso Cabral
realização do PI.çJÍscito a UJJN - DJa..ma ..4arlIlho

que se refere o Ato Adioional
ti'? 4", de autoria do Senhor
Fernando Ferrari e outros~

l?3D - 1. Matos Carvalho - Presi
dente

I
flTB - 2. p~ ulo Freirr' - Vice·pre·

Par a dar Parecer li Emenda dltl

Constitucional n9 31, de ~DN - 3. Perro costa - Relator
f'SO - 4. Paes de Andro(,le

,196:7, que "dispõe sâbre Ele. !'i'B _ 5. Armandc Carneiro

gibllidade do Prel,\idente SVPLEN'1'ES

domais Membros paraI ""D - Ge"a:;lu Me-qlut,
\ l?TE - S1Jveirll Filho

Parlamento'. de autoria do UDN _ Manoel l",Hlra

Senhor Nelson Carneiro.,

pTB - 3

PSD - 4 João Menezes

PTB - 5. PctrõnJ(I Fern'l)
SUPLI;;N'ra,.s

FSC . Dlrno •'ires

r-rs - Paulo Freire

J. .1 - Lui~ Brollzeado

.!?'lb - ~. (;IHllla._ RUQrt~ueJJ,

Sll'••',NTUI

PSD - ?<ldlp V:JJ.;al
.,P1B ~ Br.iJ :J l"'J Ct'I'QIJi-'l,a.
lJ UN - Adullu di! UIIVPII'3,

PiSD - 1. Lauro Leitão - pr::Jrlfot,
UDN - 2. DJ~im, Ma:'lnho - Vlce-

'~ presidente
PTB :::0.3 t'n~~~1 1 ~uda - Rela

tor
PSD _ 4. Al1tOnio Fell~lan~

!'TB - 5. Alceu Carvalho

SUPLE~'rES

pSD - OvltUc fio '\breu (
!'Ta - Manso Cabra.!
UDN - Rondou !'ache<e

PSD - L
liDN - 2.

lJDN - 3 FlOres Soares - lwawr Pl'Ira dar Parecer à Emenda
P'lB - 4 (lure fi F;;ho. Cor1slltucional n'1 33, de

1962, que "dá nova Redação
AO Pilrá";lato 16 do Artí~o·

141 clr ConstitU'cão Federal
c''Je drsrõe aôbr e o Direitr
cl!! Prof\rl'1I'i"'I'~'" de autorrr
cio Senhor Mala No~o e ou

Pa'a dar Parecer à Emenel, tr os,
Constitucional n\l 29, ~' IE'SD _ 1 ~T1V' 'S Gu~,,~rlIes
1962, que "alter a o Para . 2 C' tnvo C'au~npma

g'í1to 1'? do Art. 19'1 d: IPTB - 3 Ramoll de onveira Ne~
Consuturçâo federal, tacuí 4 l/onp! Wl1(l,a '

t a do ~QS Funcrcnárrcs Públi , DDN - 5 o,'ar COlT~a

COS da Unsâo recruerererr I SllrLEN'n.S
a"os"'nl"d~~la apóu 30 Ano ,,3D _ B,nr~,to vaz
ele s'!rVlço , de autoria e11 IPTd - Doutel de Andrade
Senhor Vasconcelos l crres « UDN _ Ernani Sátiro
outros.

UDN - 1 Pedro Alelxo - Presi- 'I P d 'p-- , Emend~
dente ara ar arecer a w

P'l'H - 2 t.unn Freire Vlce-Pre- Constttucronal n'! 34. dE'
s.rlcrne 1962, que "dá nova Redação

E'SD - 3 Jose H!.Irnett ;... Relawr, ao Artigo 6" da Constituição
4 CarJo. MurlJo. federal, que dispõe a Com-

-P'ro - b EclPZ10 N'lnea, petênc-a Legislativa Esta-
l:It·I·LMJ'1'E~ dual", ele autoria do Senhor

-r--~ - W"I'Jrll13r GUlmaJ;'~s Maia Neto e outros,
_ P1T - JO~é E!ot ~ves

úDN - Btlue nro
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PTB - Zelre Nunes - Presrdente.
<'SD _ J91';d~hY Carnçlro -, \I.cc,

UDN ,- dll Veloso - Relator.
?DC _ Euclides -rrJcbt.s Rela!"J·

S!lb~IJlulo.

?SD - José Bume!t.
!'SD ...- .Nilo Coplh(),

Comissão Parla'mentar de In- PTB - Joilo 8m!iI'nll,

. quérito para investigar a ten· JJDN _ PadreG<H1J1lho,
.'1ativa_, de prisão, sequestro pSP _ Clodomlr Mlllet.
(lU eliminação do ,pov1:!rnarlor SUPl-I':S'I'l,S

Carlos Lacerda. PSD ~, Ponee de Arnuja.
_RESOLUÇll.O NO ~~·63 _ E'TB"" _ Breno d" 811\1"'1'0

1
•

'Prazo: tüé 1li de àbl'll de m4 'l'l'llr -, . .' -,
rolgílvel por ma!.s 90 úmsl ' UDN_ - Alrãr.1O de -QLve.ra ..
PSO -!lIas Forres _ Presidente_ PSP - Bl'OC~~ FHho.

1~p - ATtllllllo Cerde~ra _ Vlee- PDC - ~erem~sl'(JnIPS, .
._ f're.!>ldentA - Atll"lllzada ait Jª.rt~ mPJ~: C1e ,111&4.

Comissão Especial designada
para apreciar a Emenda
Constitucional ,no 11, de
1963. que' "dispõe sôbre o
reajustamento 90S subsídios
e ajudas de custo dos mem
bros do Congresso Nacional,
do. Presidente da República,
para correção do Poder aqui.
sitivo da moeda, segundo
coeficiente . que o Conselho S/Leg.
Nacional de Economia"fixarI
e dá nova redacão ao Art. P.D.C.
47 da Constituição Federal"'1
do Dsputado Paulo Freire.! P.S_D.

F.S,O.: 'P.:'l'.B.

1. Rennto Azeredo.
_2. GuJll1errnlno de Ollveira.

suplenta - Aderbal Jurema,
. P.T.B.:

3. Roland corbísíer.
4. RlÚmundo Brito.
• Suplente - Melo Mourão.

U.D.N.:
5. Laerle Vieira.

Suplenle - Wiuon Ma:lln.>.

PTB - Regê Ferreira -' Vice-Pre-
. - sldente•.

Ctlmlssão 'ParlarnElL1tar de (n- UDN - Geraldo 'FreIre - !l.alaLor,
quérito para investigar pro- PDC _ Gcl'emlas .Fontes - -Relator.
blemas relacionados com, o ~ubstiLuto.

Café. PSD - blavo Cool.à.
l RES0tÔÇAO NO M"~ PSD~ Dtl.so Coimbra..

• _Prnzo.:-alé .8 de 1l.brU de ).9'64 <1m- PSO _ Lauro Lei/.lio r
prorrogável) • ' • i"o - José Marla. Alkmln. - Pre- PTB - ala)' ,Atl1l1lo, \

f!1 'Ildente . . - "'
m-i'lehat~ cel\d~nto 'Vf.lM- UDN - 11:1184 ~o parmo.,
~ t'reJ;laent-e. PSb ..... *lfrellll MlInCl\l1a:L ,- __ ."

.Ma.missão mista deslgnada para
:.preciar 'os projetos referen

tes à Reformá Administrativa,
Projetos

NO 1 482-63 - ~Que dlsoõe 5Õbre a
lei orgânica do sistema nd'mlnlstrlltl-
vo federal". ,

N9 1,483-63 - ~Que reorgall1za o SUPLENTES PTB:Mu 1\ C t Rê Rei••
sistema de materJal do serviço púbJi- - r o os a gO-
co civil e dá outras providências". PSD - João Menezes; tor , '

N9 1,484-63 - ~Que dl.spõe sôbre c PTB _ Arthur Mala. PTB - chagas Rodrlgue.('" - Rela-
sistema dô mérito no serviço cIvil bra- to'r-Substituto, ' - -:,
511eiro". ' , OpN "- Braga R\lmos.

o;:~n~ês485-3~ Tr;~~~:l a;ç:rac~n~;1 PSI' - Geraldo de Barros. =-=. ~::.aR~~~~o.
n9 830, de 23 de setembro de 1963". l'DC - Cid Furtado. . I

N9 1.486.63 _ "Que dispõe sõbre o CDN - Adauctc C6rdo.."O.
orgamzacão adm1n1strativa do Dlstrl- Presidência - vaga,: _SUPLENTl>S
to Federal". -
P.S.O. 1., Dep Gustavo capanemc PSO - José Burnett. -

- Presidente e Relator Comiss.ão 'Parlam.entar. de -ln- P'I'n _ Doulel de Andrude. _
do nro], L482-1l3. -- é t

2. -sen, JQ,;o.phat Mar~l1ho quo ~I o para InV,estlgar, as' UDN _ BlIse-.' PiMo. '
- Vlce-Presldenie.' ' atividades da lndústna Oine- SI' c tldl S 1

3. Dep. Juarez Tàvorn - 'f' P- - an o ampa o
Relulor d; prol. 1,483 malogra Ica Nacional e Es, ' . . .
de 1003, '. trangeira. . -Lo

4. Seno Le:te Neto - Reta- - . C . - P I t d Itor do proí , 1 484-63.. Prezo: até 12 de maio de 1954-üm-' 0111lSSaO ar amen ar e l'~
5. Seno Arlhur Virllillo - pro~ros:áveJl. I quêrito incumbida de verifj-

~il:,tor do orai. 1.485 dei PTB _ Rogê Ferreira- _ Pre~jclente. car a sltuaçâo em que se en-
O.D.N. 6. Oep, Arpaldo Nogueira PSO - Orlando aertoíu _ Vlee.Pr<!- centram as populações attn-

_ Relator do ['roi. 1.486

1

, sídente, . -', gldas pelo represamento tia
de 1003 . ,

p.S 0,- 7. sen. S!gefredo 'Pacheco. pDN -, Rui Sanlos,. _ Furnas, Minas Gerais.
P,S-D. 8. Seno wuscn, Gonca1ves'IPSD':'" Amaral Fui-:t.n - ,I
p,S.D, 9. Deu. Aderbal JlU'ema.· . R~SOr;Uç'AO N9 38·G3
p:r.B. 10. sen, Edmundo LevY. , PT.B - Alceu de ClÍrvalho.
P T B 11 nen Ooutel de Andrade. ' t 19 d I k d 1905
P.T:B: 12: Deu: I'.{onso celso. UDN - Evaldo Pinto. I Prazo: a e e ou.U"1'O e
O.D.N. 13. Seno Adolfo F:anco. PSI? _ Adib chamas, rpt or..·ogave\ \:01' lhL.l.b 12 mesesr .
O,D.N. H. Seno Jolío Allrlpino. iO.D,N. 15. peo. He1t~r Dias. SUPLEN'!'ES- ?SD - Manuel de "Alma da.
P.S,B 16. se1l. Auréllo Viana!. I PSD _ Chaga FreltaJ! PSr;, - C.reeu carcosc,
P.S I'. 17. Den. Arnaldo cerde rs. S ~ •
M.T.R, ia. Deu F.wnlllo Pinto. PTJil - AlUno Machado, P50 - Rennto Azereuo,

SUPLENTES . .
P.T.B. Dep', Guerrelr~ ~.amo~. OON - Raul de Goes. IPT B - Ml!ton RelS.
U.O N.Dell. Laerte-vle~a. PSP _ Geraldo de- Barros. PTa' - João Alves.
I' ,S p. Deü . MUOlZ-FalcaO, , - . I'" .
,M. T. R. 'oep. Dedvllle AI,e;:reLLI 0j)1\ - Get;aJ'io 1'lelll:.

. ']' , I UON - 'Manuel raVelltl.
-~'---'-'-:'-------------::------ . Comi~s.ão Parl~mentar_ .de In I?SP - Bénto G~1l9a.lcs.

COMISSõES DE INQUÉRITO quento ~es:lI1ada a \I1ve~t~. pua _ CId Furtado
gar a eXls:encla I~gal, atlvl' SUPl.IlNTES

Com
i lssão Parlatn~ntar' de In- UDN - Herbert Levy - Relator- dades e irreaularldades do ... Gera\., I 5' F d -I d P ~ f'SD - ozanau coeUio.-

quérito destinada a. ~r?sse- PSP _ c~nUdio Sampaio _ Relator erviço e er~ e revençao .
guir nos trabalhos 1I11clados substiLuto. e Repressão de Infrações. PTB - Jacob Fl'antz.
pela CPI sôbre Petróleo, PSO _ Pacheco chaves. contra a F_azenda NacionãL PSP' - Sylvlo' Braga.,

RE!)OLUÇAO . NO 11-63 _ PTB _ Rogê FerreIra. Ji,ESPLUÇAO NO 34-63 ' PDC - Eml1lQ GUlnes.-
PraZO: até- 21 de maio de 1964 ;;.. UDN_;'" Newton Carneiro. . pr,azo: até 15 de março de 1954

1
úDN - Q;car ÇOI'~-êa, -

(prorrogável por mais 180 dlasl., - _ SUPLENTES'" ,(lmprorrogável)_. - I

l'SD - Nelson Carneiro - Presldcn- ' - I Pu 1~ UDN - }i'!ôre.s Soares - P~sl""en'e. t d Ite. P!5D _ AmIU'a. r...n, 'v U • Comissão Parlamcn ar e 11~

UDN _ Antônio Carlos Mllglllhães PTB _ Fernando Gll{nR. PSD_- Pblladelfo Garola ~- Vice- quérito para investigar n
_ Vice-Presidente. ' . Presidente.

PTB -'Tqe6dUlo dê Albuquerque __ U'D~ - Raimundo PMllllla. aplioaçlío indevida de recur-
Relator. ' pSP _ vago PSP - Tufy N'asslf.- Relator; sl.ls das Autarquias no Pro-

•

0 _ Márlo' Lima. _ ~ll\tor-Su·' PSD - DIrceu CardOso, cesso Eleitoral e entrada ir·
.,bstltu~.·· -l- PSD O I R I . -.' 1'80 _ Geraldo de Pino.. _ - - sn eg S. ' regular de arl11as e mumgoeu

J?so _ Mendes de Moraes. Comi~s.ão Parl.amentar .de I~. E'TB - Rubell,'l. Alves. 110 Pais.
PSD -'Nilo Coelho. quento destinada a IIlVestl- PTB G (' P d 1 L
'PSD _ peraeehl Barcellos. 1'"'- - I UNE I - las·ao e re 1'11, RESOLuÇAO N° 40·63

M b J b t t Id gar a ap Icaçao pe a 81 -- ,
l.F TB - te~~~b.r?:m~~te :e~o s ~pu~ demais órgãos E,studantis. -à UDN - Elias C:;lrmo. Prazo: alé J2de nbrfl dp 1964.

tudo Luna !"relrel. mesma vinculados. das ,ver- PDC,- Henrique Turnf'r. <pl'onoj\i1Ve1llOr mais 711 dlas l
•

,P'l'B - Ortl!: Borges, id -, SUPLENTES
pTB __ Temperan.1 pereira.. b'as·,que lhe foram atribu as '. .
1JDN - Edilson Távora. .pelÇls orçamentos de 1962.63 pso - Rell'Ls'Paeheco.
1JDN - Ferl;ll Costa. • I'd d ' TB d h'J fiUDN _ Ernanl Sátlr(t; e outras Irregu an a co!s.j P ';... A a I arreio.

:f>SP - Nejvasu~~i~~r.:s -RESOLUÇ1\.O NO 2]'63 UoN - Gabriel Hermes.
:FSD --Fernando Snntano.. PSP - Ludovlco de AlmeJda,
PTB _ Bocayuva Cunba. . PraZo: até 7 de abrtlde 1964 {Im- PDC - Atl11é -cury.
1JDN - Paulo Snrasale', prorrogável> . , •
:PSI' - Jn.nary lIlunes.
PDC ...,; Teófllo de Andrade,
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Têrmo de Reunião

OlmE~1 DO ~IA

Comissão de Economia

Comissão de ürçamento

Comissão de Valorização
Econômica da Fronteira

do Sudoeste

BANCO DO BRASIL S. A.

Aoo Senhor Euclides Trlches

Of. Prs. 64-196, de 11.3.64 - En
oomlnhando informaçõe§ a. respeito
do Pedido de Informaçoes n9 1. 339,
de 1964. dI! autoria do 51'. Deputado
Lyrlo BerOOU,

MINISTÉRIO DAS MINAS 11:
Et'IERGIA

GM. 158 de :rl.3.64 _ Soilcitanclo
prorrogação por 30 dias, do prazo
para resposta ao Pedido de Informa
ções n9 • 1.10'1, de .1963, de autoria do
Sr, Deputado Arruda CàmllJ.'(l.

G.M. n9 159, de 31.3.64 - Sollei
!.ando prorrogação do prazo para res
posta ao Pedido de Informações nú
mero 1.272. de 1963, de autoria ~o

Sr. Deputado Benedito Vazo

G.M. n9 100 de 31.3.64 - Solici
tando prorrogação do prazo plra res
posta ao Pe~idD de Informações nú
mero 1.408. de 1963, de autoria do
Sr. Deputado Ernf1io Gome.~.

G.M. n9 161, de 31.3.64 - Solici
tando' prorrogação do prazo para res
posta r.o PedJdo de Informações lIÚ-

JHSTItInUlÇAO FEITA EM 8 DI
ABIULDE lUa4, PELO PRESlDENTI

N9 .'Ip'ZO. de 30.3.64 - Enooml
nhnndo informações pres~das pelo
Imt1tuto Brasileiro do Café a respeito
do Pedido de Informações n9 399, de
1963. de autoria do Sr, Deputado Gil
Veloso.

MINISTÉRIO DA GUERRA

Aviso n9 93-11 n2D de 18.3.64 
Encaminhando Informações a respeito
do Pedido de Informações n9 1,35,..
de 1964, de autorta do Sr. Deputai"
DoUlel de Andrade,

Instituio B1'!lsileiro do Crfé e. respe;to
do Pedido de Informações n9 1. \09.
de 1963. de autoria do Sr. Deputado
Dirceu cardoso,

Ficam convocndos os Senhotl'.~
Membros desta oomtssáo psra -Ul)_
reunIão que se realizará no dia •
d? oorr~l1te, sext·a-felra, !-s 1~ horas
e 30 mlnulos. quando serao eleilos os
Senhores Presldrnoe e V!e.e-Pl'esiden-
te dêsle órgão. - Rosalta de Car
vaI/lO, Secretária,

3 - Projeto n.9 1. 369-63. que "Es
tende OS ben~fI~Jo.s ih Lei n9 :;.167- A.
de 12 de Janp!ro de 19~.'1 IPensão Mi
litar) , As fI.tlas (lOS otl~lals f'l1~cldos

11. partir de 1883".
Ao Senhor Rui Amaral,

1 - projeto 'n9 1.165-63. que "DL$
põe sôbre promoção de Ofielal dAS
Fôrças Armadas ao ter transferido
para a. reserva. remunerada upós 30
anos de serviço, "ex ofticio" ou quan
do íneapacltado para o serviço atívo">

Ao Senhor Costa Cavaloonti.
2 - projeto n9 1,231-63. que "In

clt.! no Plano Rodoviário Nacional a
Iígacâo Forte coimbra-Corumbá. no
Esllldo de Maio oraso, e d.... outras
providêncIas" o '

Comissão de Segurança
Nacional

N" !,P-19 de 27.3.64 -_ Encaml·
nhando _lllfÍl:maçõei pl'e5tadas pelo

SECHET,~IUA DA C.HIAHA nos DEPUTADOS
Gabinete do Primeiro Secretário

MINISTÉRIO DO TRABALHa E
PREVIDt.NCIA SOCIAL

N9 307.484-63 GM 685.R, de 18 3 64
_ Encaminhando informações pres
tadas pelo Depart«mento Nacional da
Previdência. Soclal a respeito do' Pe
dido de Informações no 456,63, de au
toria do Sr. Deputado Ney Mara.·
nhão.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

. No OB-52. de 25.3.64' - SOUcitsndo
prorrogação do pl'azo pal'a respos!l.l
ao Pedtdo de Informações n9 1. 37b,
de 1964, de Ilutorla do 81'. Deputado
sergio Magalhães.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E
DO COMÉRCIO

UESPOSTAS A PEDIDOS DE
lNFORIUAÇoES

PRESIDÉNOIA DA REPÚBLICA
(Gabinete Ctvill

P R. n9 5.885.64 - Encaminhan
do informaçôes prestadas pelo MinIS
tério da Justiça e Negócios Interiores
a respeito do Pedido de InformlH;ões
n9 1,384-64. de autoria do Sr. Depu-
tado Benedito Vazo .

P.R. n9 16.799, de 30.3,64 - Eu
c«minhando inform~ções prestadas
pelo D.A.S.P, a respeito do Projeto
de Lei nO 3.040, de 1961.

P.R. n9 30.575, de 30.3.64 - Enca
minhando informações prestadas pelo
Ministério da Fazend4 a re~pelto do
Pedido de Informações nO 45-61. de
autoria do Sr. Deputado Anisio Ro'
eha.

ATA DA 3' REUNIAO ORDINARIA
Aos olto~d'"s do mês de abril do

ano de 11l 1 novecentos e sessenta e
qua LrO, às quinze e trín ta minutos,
reuniu-se ordinariamente a Comlssilo
de Scguronça Naeional. sob a presi
dência do Senhor BrOca F1l110
Presidente, Da sua Sala de Reuniões.
no vigésimo -egundo andar do Anexo
do Baldclo do Congresso Nacioool.
Estiveram presentes os Senhores Lu
eíana ),1aehado, Affol1Eo Anscnau,
Norberto Schmldt. Rul Amaml, Eu
elldes Trlche>J. osear Cardoso. Antô
nio Annlbelll, HeHor Cavalcanti, Pe
reira Lúcio e Luiz Fernando. Aberta.
a sessão, a Ata da reunião anterior
foi IJda e aprovada. sem restrições.
O Senhor presidente concedeu a pa
lavra no Senhor Norberto Schmldt,
que apresentou requerimento solici
tando a audiência do Estado Maior
das Fôrças Armadas sõbre o Qrojeto
n9 1.065-63. do Senhor Elnlllo Gomes,
que Modifica o art. 89 da Lei núme
ro 2.283, de 9 dt agôSto de 1954. que
díspõe sôbre gra tlflcaçõcs de prores
sõres primários civil postos â dispo
slcão de E<tabeleclmentos Mill tares",
que foi deferido. por unanimidade,
pela. Comissão. Em seguida. agrade
cendo (l, presença dos senhores Depu
tados e nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente enccrrou a reu
nião i\.~ de?,e.u~te horas. Pa,a cons
tar, eU. Georges cavalcántl, Secretá
rio. lavrei a presente Ata. que lida e
aprovada. serâ llSslnada pelo Senhor
(r.eSldeble.

Aos d~zessete dias do m~s de março
do ano de mil novecento, e sessenta
fi quatro. Its quinze horos. reunill-,,~

esta Comissáo em sessao plena ex-

ATA nA l' REUN1Ao EXTRAOR
'>INARIA. PLENA. REALIZADA EM

11 DE MARCO DE 1964

ATA DA l' REUNIAO ORDINARIA
DA fURMA "A", RE,ALlZADA E..'\1

17 Dl> MARÇO DE 1964

ATA DAS COMISSõES

I
traordlnáría, sob a presídéncla do -sr.
Gul!herndno de Oliveira, comps
receram o Il"~ores Deputados: Ja
nary Nunes, Paulo Sarasate. Arman-

. do Corrêa, Lauro Leitão, Ruy Santos.
A CcmlfM de .Economht.delxou de Olóv.!.s Pestana, Lourival Bapl,ista

reallzar li. rcuníão ordínàna da sua BJas Fortes Abrahã 5abbá WlI' •
Turlllll. "AI', de o to de abrI! de ml! Falcão, Plll;lo Lemo~ SoutO Malg~
novecentos e sessBjJta e ~uatro, por Dnar Mendes Bonto 'Oon aI Ald'
!U\t4l cJ~ número regimental de pre- Samp;Jo co;rêa' d C'~ vesl.l:ilt e
sença , oon.parec am os 81's. Tem- Dutra '" . d a os, on
perauí Perelrn _ Presidente e Lucia- '.; N~/;ueml e R~ende. Arman
no Mucl,ado. E. para constar, íavre: do C, melro, Ern1U1i SaLl1'O. Tabosa
o presente tõrmo. Lia campista aan- ~e AI1;teida, Maia. Neto, ~aulo M!lca
1,,,,"_ Scerctúria. .Inl" ~lorlcc~<? Paixâu. Bllac Pinto,

AntoniO FellClallO, Ludovlro de Al
melda, Lamarllne Távora, Carneiro
de LoyUla. t n;o de Oliveira. Dyrno
Pires, A!oy.>.o úe CQStro, Newton CIU
neíro, Milton Reis. Antônio Carlos
Magalhães, José RIo. Jl\lro Brum, Ma
noel de Almeida, Janduhy Carneiro,
Ary Alcântara. Rafaei Rezende. Dei
xaram de comparecer os Senhores:
NlIo Coelho, Ponce de Arruda, Fer

Aos dezessete d;'JS do mês de mar- ncndo Gilms. Manoel Novaes, ozíres
co ue m.i novecentos e sessenta e qua- Pontes, Cid Furtado, Fiorlano Rublm.
tro, R-o ql'lllze noras, reuniu-se a Tur- Clodomir MilIl't, Benedito Vaz, Joa
mu "A" desta Comis.,ão sob a prrsí- quim Ramos. Paes de Andrade. Adu
cleno!a do se. PI.ul cssrasate. l?rest-\hil Barreto, Antônio Baby, Clemens
dente, CCnlllnrreeram os 51'S. out- Sampaio, Sald.1nha DerZi, Odilon
Inerni.no rW OI veu a AloysIO cc Oas- Coutinho, Je""e Freire, Getúlio Mou
t1'O. Lourival Büptlsta, Wilson Fal- - ra, Allom<lr Baleeiro e Moysés Pimen
Çllll, AlJllll,1(1O COI,','ea. Dnar l\lt:l1dcs'j tel. O senuor Gu1l11ernlino de OUvel
Ban-o GOll~ul\'r$. Nogue ra lie RezcJIl- ra, ao Inicio tios (,rnbalhos. deu co
de, JalJaJ·.Y Nunes, M~a NeLa, Ruy nlleclmento ::.os pre>Jelltes dos moU
SfLl1.U" II Ary AJcantara. De!xurllnl lie \\.os daquela cOllvocaçíío clttraordlná
COmr,.Jl·ccer OS Se~hoJ'es Blns Fortes, ria: eleição do PresIdenle e dos três
CJotL,; ecs...l1a, NilO Coclhu, POlJC~ de Vlce-Prcsldelue~. Volamm (.rlnta e
A:ru;]u. l;'crnnnuo Gama, Arffinmio novc Srs. Depu/,ndo•. Aberta a urna

Carl1rll'O. M'JlJo~1 Novais, OzJr~s Pon- o~los e.:crutlnndore~dc.<knado~. D~pll
te". P"IlJO 'VillC.ll'lIli, Afl'â,,ID de OH- indo AI'mando COl'rêa e Lourival
'V~'ra. nd,"C Pinto.. Cid f'llrlado, 1"10- BnpLlsia. verlfleou-se a coincidência
l'wno h\lol me Olo'lwnlr Milet. O Sr. de sóhre-cartas com o número de vo
PIllllll SalLl!,nle cunvidou li 81'. Aloy- Ulnles. ~;ncel'r'1(la n conta,gem. o Se
':000 c'm Iro plll'll \l!"C,<)clir li reumão. Ilhor Pl·esident.e eventual. Deputado

Inlclll(w..<, os t.r.lbaihos, o Sr. Pal!lo Aloysio de Caslro lurt. 53 do Regi
~llrf''''l e,meJlIHl 5uas cOl1sldera~oe.. mento Intel'nol proclamou o ~eguinte
as emenllll .. de pllmarlo !lO prOjeto rCllulllldo: pam PresIdente. Gullher
)l~ mm ,le :'103. que '·altera. ~m parte, mino de 01lveirll 3i votos: Janduhy
os Am:o.os I a 1V da Lei n9 :1. 780 d( \ Oarneiro 1 yolo e em branco 1 voto.
12 t1e ,julho dc ,19/.0. q,Ul! :IlSp~ SÓbl'C Total: 39 votos, PlÍro Více-Preslden
o P,liIlU c/c CIí1""'Lc~çIlO d~ Cargos", tcs: P!lulo Sm',sa1e. Souto Malor e
de vez que a dlScll.SsllO já se, eneon- Tanary Nunes. 37 voto. cada um; Al
tr~v.l rllt:en:acJu, Falaram. amda, 0., de sampaio- 1 voto na primeira chnpa
Scni:(lrcs Gl1Jlh"r~ln.o de OliveIra. que e \Im voto em branco. Armando Car
rroflrmou sua poslçao anterior. con- neiro 1 valo na segunda ch<tpa e um
trana ao pr.ojeto em tabeia. os Se- voto em branco e, finalmente. 2 votos
21hores AicysJO de castro. Bent-o Gon- em branco na t~rccirn chapa. Total:
çl\lves. _Ruy san~os e Mala Neto. A 39 votos, Foram, a seguir. emp().~sa
Comlssao, a segUIr, aprovou o pare- dos o Presidente e os Vlce-Preslãen
(ler d,;, Senhor Relator, contrário às t,es eleitos. O Senhor Guilhermlno de
e:nenr.as 14: 15 e 16. e para que OOI1S- Oliveira. agradeceu. em nome dos ou
tltllam projeto em separado as emen- tro. membros diretores da comissão.
das 1 a 13. e 17 a 21. bem como vOtll- '.\ monlfestação de apreço de seu.~ pll_
J'mn Il. favor dn~ emndas, 14, 15 e 16. res. convooando, de imediato. uma
(J' sel~hOre!! Jll;l~nry Nun!'S e Oullher- !'eunlão da Turma "A". ,Nada mais
mIno e Ollvelln. Por ult mo, o Se- havendo Q ser deliberado. levantou-se
nhor Prestdentc AlOYSIO de Castro de- '- tJ t Matheus
feriu requerimento de autoria do Se- a reul1lao - ara cons ar. el}.. I I' i
nhor Mala Neto &olicltando audlên- octãvlo M!lndarlno. socretárl0. ll.V e
ela. do Mlnlstf'r.u da Viação e Óbras c.,t.a ata que. depois de IJda c a~~~:
Pública.;; para :l projeto nQ 788 de 1963. vadll. será ainada pelo Senhor
que "a utoriza o Poder Executivo a id~nte.
abrlr,- prlo Ministério do Viação e OISTRIBllIÇ;:O FEITA E1\I - ti DE
Obras Públicas, ti crédito el~~eial dc ABItIL DE 1:""'. PELO PRES1DENTE
CrS 50. ono. 000,00 vara o~rr"r às eles- A S D ut do Paulo Sarasate:
pesas com a reconstruçao de Bnha o r, ep li

telegj·âfi;:9. ent.re as cidades C<tndelá- projeto n° 1.801-64 ._ Que altera 11
rIa e Santa Cruz do Sul - Rio Gran- Lei n9 4.295. de 16 de dezembro de
-de do Sul". Nada mais havendo a ser 1963 (Orçamento da União para 1964)
dellberado, foi levantada a reunião. projeto n9 1.824-64 - Que retifica,
Pal'a eO'lst,ar. eu. Matheus Octávio sem ônus. a. Lei n9 4.295. de 1ft de

Manda'·lno.. Secretário. lavrei estu dezembro de 1'.163. que estlmd n. re
utn. que, depois de tida e aprovada. celta e flxa a dC$JlN'« da União, pw'a
será a;,sinada pdo Senhor Presidente. o exerciclo de 1964.

Ao Sr. Deputo.~" Benedito Vaz:
projeto n9 1.460-60 - Que revIgora

por mais <:tols exerclclos o crédito M
peelai de Cr$ 20.000.000.00, destinadO
â. construção da estação .ferrovIária
comum às EStrack1s de Ferro Noroeste
do Brasll e Brasll-Bollvla. em Co
rl'lllbá. Estado de "'tato ~l'ü.çso. -

\
;-i~:~teus Oclálíio Mandarmo, sccre,-
lJ".-.
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PROCESSOS D~'""?ACHADOS PELO I
DIRETOR-GERAL

Diretoria do Pessoal

Diretoria de Assistênc'ia
Médica

4:!-O - Casemiro' da Silva Amaral. \ AVISO .
Concessão de salário família. Leva~os ao conhecimento do, b.--
A D.P. Indeferido. por falta de nm- nhores Interessados que a pid uh'ia.

paro legal. Em 3.4,64. a partir do próximo dia 13 atunder á,
Brnsílla; I de abril de 1964. - José 439 _ Aureilano Lopes Cançado. na, conformida.de do regl!l.ammto lia.

Bonifácio, 19 Secretário. . - D.A.M. 12 clientes por OIa, de 2~ ti.

ooncessêo de salário família. c _ n":}eira•. 5 de "prlmeira vez e ~ de
. _ consultas subscquentes, com hora.

A D.P. A lei não permite a con- lmarcada. '
cessão de salárlo-Iamílía relativo a'. - . .
mãe de rervídor. que não seja viúva, Os .casos de ursencra são atendl-"

_ dos- em .qualquer dia. _
SEÇAO DE CADASTRO O parecer ínvccadc se refere ao- BrabUia, 8. de abrü de í~54. ~

___ - reconnecímento do estado de viuvez Dr.. Rodo/pilo Prado costal/aI, D;re-
Funcionál'ios que tomaram posse e em caso de tareclmento do marido, ter, .

exercícío ; . - quando (} casamento haja sido cele- ,_
• . " d I brado apenes no religioso. Não é o ,- _ - --

3a!) "-.Lucíano Brandao Alves e Icaso .da genflora do requerente; o I a _ •
Souza., Dlret.o~-Gera) PL, em 6 de marido, de quem é desquitada, ainda À Ata da 2,2. Sessao extraordi-
abril ,de 1964. , , vive. rndeferlâo,. Em 3,4.64, nária noturna, realizada em

1.113 - Pedro Henrique da Silva., 8 de abril ele -1964 será pu- -
Auxiliar de Limpeza PL-16. em 26 .de \ Seçao de canastra.' em 8,4.64 .. . '.,
fevereiro de 1964. ~ .' k LucV 1Ilacíel Neiva - ct:efe.. blicada em Suplemento •.

G.M. n9 100 de 3UI.64 -- Enoo
minhando mrormações prestadas pela
pe~l'obrás S,A. a respeito dO'PediCl:l
de Informações n9 -L251, de 1963. de
autoria do Sr. Deputado Antônio Fe
Ilcíano,

mero 980, de 1963, de auloria do Sr.
Deputado Aliomar 'Baleeiro. ,-

G.M. nQ 162 de 31.3.64 - Solici
tando prorrogação do prazo para res
postá ao Pedido de Informações nú
mero 1.423, de 31-.3,64, de autoria ao
61'. Deputado Pereira Lúcio.

G.M-. n9 163, de 31.3.64 _ Solici
tando prorrogação do prazo "para res
posta ao Pedido de Informações nú
mero 1.287. de 1963, de autoria do St.
Deputado Peracch! Barcelos.

G,M. nQ 164 de 31.3.64 - Enca.·
mlnhando Inrormações prestadas pela
Petrobrás li respeíto do Pedido de lu
-formações n9 1.263, de 1963, de auto
ria do Sr. Deputado João DÓria.

G.M. nv 157, de 31.3.64 - 8o\icl
tando prorrogação do prazo para res
posta ao pedidQ de Informações nú
mero 1.328. de 1963. de autoria do Sr.
Deputado ~adl'e Noble.
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